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Um olhar em 1997
28 de janeiro de 1997
01 de janeiro de 1997

Câmara dos Deputados aprova
a emenda da reeleição que visa
dar novo mandato a FHC.

Cássio Taniguchi inicia seu mandato
como prefeito de Curitiba.

04 de abril de 1997

07 de abril de 1997

Senado brasileiro aprova, em segundo
turno, a emenda que possibilita reeleição de prefeitos, de governadores e de
presidente da república.

Sancionada a lei que torna a tortura
crime inafiançável. Criada a Secretaria de Direitos Humanos.

18 de junho de 1997
Câmara dos Deputados aprova a
lei que permite privatizar e desnacionalizar as telecomunicações.

24 de abril de 1997
A União admite sua culpa na
morte do estudante Édson Luis,
em 1968, e indeniza sua família.

16 de julho de 1997
09 de julho de 1997
FHC aprova na Câmara o fim da
estabilidade dos servidores públicos.

Senado aprova a lei da privatização-desnacionalização da indústria do petróleo.

30 de dezembro de 1997
Estado do Paraná encerra o ano com
um déficit de mais de R$ 1 bilhão.
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SAFITE em defesa da
categoria dos Agentes Fiscais do P
No dia 29 de novembro de
1996, no salão do Clube Literário
em Curitiba, tomou posse a nova
diretoria do Sindicato dos Agentes
Fiscais de Tributos Estaduais do
Estado do Paraná (SAFITE), presidida pelo Auditor Fiscal Fernades
dos Santos, para o triênio 19971999.
Em sua campanha, a chapa
União e Trabalho firmou o compromisso de defender os interesses da categoria e começar o
debate sobre a fusão da entidade
com a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Paraná
(AFFEP).
De acordo com Fernades, o debate sobre a unificação do SAFITE
com a AFFEP permeou as discussões da categoria durante todo o ano
de 1997.
“O
grande
anseio dos Auditores Fiscais era
serem representados por
uma enti-

dade com disponibilidade financeira e patrimônio da envergadura
da AFFEP, mas que também detivesse a legitimidade constitucional para negociar administrativamente e demandar judicialmente”,
explica Fernades.

CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL
Em 1997, em virtude das reformas estabelecidas na Constituição
Federal, o Paraná empenhou-se em
apresentar propostas para adaptações na Constituição Estadual.
Em abril do mesmo ano, o SAFITE realizou diversas reuniões
com o deputado estadual e relator
da reforma da Constituição Estadual do Paraná, Caíto Quintana,
com o intuito de levar algumas
propostas de interesse da categoria.
De acordo com Fernades, naquelas reuniões o sindicato também procurava defender os interesses de todo o funcionalismo
estadual e colaborar nas discussões da reforma tributária.

AF-3
Em 05 de agosto de 1997, o SAFITE entrou com uma ação judicial em favor dos Agentes Fiscais
que se encontravam no nível de
carreira AF3.
De acordo com a Lei nº 7051/78,
que regia o quadro funcional da
Receita Estadual, os AF3 – AI, deviam receber 65 por cento do valor
dos vencimentos dos AF-1 – CIV.
Em 1993, uma nova lei mudou
o sistema de pagamento da Receita
Estadual e ajustou em três parcelas
os vencimentos dos Agentes Fiscais
AF3. Essa mudança reduziu em 11,11
por cento os proventos da classe.
Diante disso, a fim de suprir
essa redução, o SAFITE requereu
por vias judiciais o aumento dos
vencimentos, bem como o pagamento da diferença salarial desde
1993.
De acordo com Fernades, a alteração na Lei n° 7051/1978 tinha
privilegiado aqueles que ocupavam
cargos mais relevantes e melhor
remunerados em detrimento dos
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o Paraná
que já recebiam menos. “Para que
não houvesse uma cisão na categoria, decidiu-se levar a questão ao
Poder Judiciário para solução do
conflito.”

REDUTOR
O ano de 1997 começou com um
grande desafio para os Agentes Fiscais de todo o estado do Paraná: vencer as barreiras impostas pelo redutor salarial para toda a categoria.
Para o SAFITE este problema
poderia ser solucionado mediante
a adoção de uma das seguintes alternativas: a) excluir as quotas de
produtividade do limitador constitucional; b) atender a decisão da
Justiça do Paraná em relação a este
assunto, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília;
c) aumentar o limite do redutor
salarial que, à época, era restrito a
20 vezes o menor salário pago no
estado.
Sem respostas do governo
estadual, os Agentes Fiscais, em
Assembleia realizada em 1996, decidiram ajuizar ação visando a re-

tirada de vantagens de caráter pessoal do redutor salarial, de forma a
atender a determinação constante
na Constituição Federal.
Respondendo ao chamado do
Sindicato, 750 agentes assinaram a
procuração, demonstrando a insatisfação com o mecanismo utilizado.
Somados os 557 Agentes Fiscais que foram prejudicados pelo
redutor salarial, após a edição da
Resolução 248/95 que já se encontravam com ação ajuizada, 1.307
Agentes Fiscais foram amparados
por medida judicial.
Em fevereiro de 1997, através
de reiteradas decisões judiciais,
400 Agentes Fiscais garantiram
os seus direitos estabelecidos na
Constituição.
Segundo Fernades, durante
todo o ano de 1997, o Sindicato
realizou reuniões periódicas com
diversas autoridades do governo
estadual a fim de buscar uma solução concreta para toda a categoria.
“Em razão dos efeitos nefastos ocasionados na categoria em
razão do redutor salarial, houve

Entrega do proc
esso do
Redutor Salari
al ao advogado

total mobilização do Fisco, desde
aqueles que estavam nas classes
iniciais da carreira até os que ocupavam cargos em comissão,” conta
Fernades.
Para o SAFITE, a conquista do
direito constitucional por somente
uma parte dos
Agentes Fiscais
feriu a isonomia,
gerando
desconforto e insatisfação na
categoria.

Faixa campanha eleitoral em 1996
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AFFEP inova com
programas que beneficiam o assoc
No dia 17 de setembro de 1996,
os Agentes Fiscais elegeram a chapa
também denominada União e Trabalho, presidida pelo Auditor Fiscal Roberto Aparecido Piekarczky, para a
diretoria da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Paraná
(AFFEP) no biênio 1997-1998.
Em sua campanha, a chapa União
e Trabalho defendeu a construção de
um trabalho conjunto com o Sindicato dos Agentes Fiscais de Tributos Estaduais do Estado do Paraná
(SAFITE). Além disso, também se
comprometeu a promover um debate com a categoria sobre a fusão das
duas entidades.
Eleita com 68,49 por cento, a
nova diretoria tomou posse no dia
29 de novembro de 1996, no salão do
Clube Literário, em Curitiba, na presença de diversos deputados estaduais, vereadores e Agentes Fiscais.

SERVIÇO SOCIAL
Através do departamento de serviço social, a AFFEP implementou

Eleições da
1996
AFFEP e SAFITE em

dez novos programas com o objetivo
de melhorar o atendimento aos associados ativos e aposentados.
O Programa Feliz Aniversário,
através de encontros mensais na Associação, promovia a integração e
confraternização entre os Agentes
Fiscais aniversariantes do mês.
O entrosamento entre a diretoria
da AFFEP e do SAFITE com os funcionários era garantido pelo Programa
Café da Manhã. Com reuniões mensais, foi possível o avanço da conscientização quanto à importância da
coesão, participação e desempenho
dos setores operacionais da Associação no atendimento aos associados.
A proposta do Programa Educação, Saúde e Esportes era estudar possibilidades quanto à celebração de
convênios com diversas empresas da
iniciativa privada, a fim de beneficiar
os associados e seus dependentes.
O atendimento a questões cruciais como falecimentos, doenças,
conflitos familiares, orientações e
encaminhamentos quanto ao recebimento de auxílio funeral,
empréstimos e outros foi
possível através do Programa
Visita Domiciliar e do Programa de Benefícios.
Segundo Piekarczky, essa
iniciativa tinha por objetivo incrementar os programas assistenciais existentes e em andamento,
além de desenvolver outros
que viessem a facilitar e dar
conforto aos associados. “O
objetivo da AFFEP, à época,

antes da fusão com o sindicato, era
justamente esse, atuar na área social,
deixando ao SAFITE as questões reivindicatórias e salariais.”

SAÚDE
Umas das principais metas da
AFFEP na gestão 1997-1998 foi melhorar o atendimento dos planos de
saúde aos associados.
Em assembleia realizada em 28
de junho de 1997, os Agentes Fiscais
deliberaram por um novo contrato
com a Unimed, que passou de um
plano pré-pagamento com parceria para
um plano pré-pagamento sem parceria.
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ssociado
A mudança estabeleceu que a
UNIMED assumisse, a partir da negociação, as responsabilidades pelos riscos financeiros do plano. Até
então, os eventuais déﬁcits, sempre
crescentes, eram rateados entre os
membros conveniados.
Essa medida solucionou de forma definitiva os constantes problemas de déﬁcits crônicos do plano.
De acordo com Piekarczky, essas
mudanças faziam parte das metas da
diretoria no que diz respeito à saúde
dos associados. A partir daquela data,
a AFFEP passou a oferecer um plano de melhor qualidade, com preços
bem inferiores aos praticados no
mercado, gerando segurança e tranquilidade a seus filiados.

MULHER
A exemplo de anos
anteriores, a AFFEP
realizou, em 1997, mais
uma edição do Dia Internacional da Mulher.
O evento, que se firmou como uma atividade da família fiscal em

homenagem à mulher, foi realizado
em diversas cidades do Paraná com o
apoio da Associação.
De acordo com Piekarczky, em
Curitiba, além das associadas, o evento também contou com a participação de esposas de Agentes Fiscais.
O evento, que não era apenas
um jantar comemorativo, mas um
espaço de reflexão para a mulher enquanto trabalhadora e Agente Fiscal,
foi um sucesso.

Colônia de Féri
as dos Fiscais
1997

COLÔNIA
Para melhorar ainda mais o atendimento a todos os filiados, a AFFEP
adquiriu, em 1997, mais um terreno
nas imediações da Colônia de Férias
dos Fiscais. Somados aos demais terrenos adquiridos em gestões anteriores, a área passou a contabilizar mais
1.500 metros quadrados.
Tal aquisição permitiu melhorias nas instalações da Colônia de
Férias possibilitando maior conforto nas disputas das modalidades durante a Fiscalíada, além de oferecer
uma infraestrutura melhor e mais
adequada para atender à intensa demanda durante a temporada.
No local foi construída uma
nova cancha de bocha, uma cancha
poliesportiva de areia, um anexo
para o restaurante, duas salas de jogos
para carteado e sinuca, além de uma
casa destinada à marcenaria utilizada para reformar os móveis dos apartamentos da Colônia.
Além disso, também foi realizada uma pintura geral, ampliada a capacidade de iluminação do campo de

futebol suíço e trocada a tubulação
de gás dos chalés.
Essas melhorias, aliadas às já
existentes, propiciaram um conjunto
de equipamentos que valorizaram o
empreendimento. Além disso, a ampliação possibilitou maior comodidade e maior oferta de atividades de
lazer a todos os associados.

ODONTOLÓGICO
Cumprindo com o seu objetivo
de proporcionar sempre atendimento melhor aos seus associados, em
novembro de 1997, a AFFEP lançou
um plano odontológico para todos os
filiados e extensivo a seus familiares.
De acordo com Piekarczky, os
Agente Fiscais que optaram pelo plano pagavam uma pequena mensalidade e tinham a sua disposição a quase
totalidade dos procedimentos odontológicos sem qualquer custo. “Apesar
de não atender a todas as regiões do
estado, esta foi uma sementinha plantada que deu muitos frutos.”
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Reforma Administrativa
prejudica a estabilidade do servido
Em 04 de junho de 1998, foi implementada a Reforma Administrativa do Estado Brasileiro que,
dentre suas principais mudanças,
deu fim ao direito de estabilidade
do servidor público.
A Reforma Administrativa
foi aprovada em 27 de novembro
de 1997 – após dois anos de tramitação na Câmara dos Deputados,
durante a votação em 2º turno da
PEC 173/95 –, com 351 votos a favor
e 133 contrários.
Durante a votação também foi
aprovado, por 326 contra 154 votos, o Destaque para Votação em
Separado (DVS) nº 17, que deu fim
ao direito de estabilidade do servidor público, um dos pontos mais
polêmicos da Reforma.

A REFORMA
A proposta inicial do governo
federal para a Reforma Administrativa afetava diretamente todos
os Agentes Fiscais do Brasil, uma
vez que previa o fim da estabilidade de todos os servidores públicos.
Além disso, integravam a proposta tópicos como o fim da irredutibilidade de salários, o fim da
incorporação da produtividade
aos vencimentos, teto salarial estabelecido pelo governador e aposentadoria sem quotas de produtividade, entre outros pontos.
Para Fernades, a Reforma trouxe muita preocupação não apenas
para o Fisco paranaense, mas para
os sindicatos da categoria em todo
o Brasil. “Na época, o sentimento
de perda era muito grande, pois

a proposta original de alteração
da Constituição enviada ao Congresso Nacional retirava inúmeros
direitos dos servidores públicos,
além de impor a perda da estabilidade por um simples processo de
avaliação de desempenho.”
Devido às mobilizações dos
diversos setores do serviço público, os prejuízos da Reforma foram
reduzidos.

AÇÕES
Na tentativa de impedir a implantação de um sistema no qual
os direitos dos servidores públicos não eram garantidos, o Sindicato dos Agentes Fiscais de Tributos Estaduais do Estado do Paraná
(SAFITE) e a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Paraná (AFFEP) realizaram ações em
conjunto com a Federação Nacional do Fisco Estadual (FENAFISCO).
Em 19 de março de 1997, dia Nacional de Mobilização, representantes das duas entidades do Fisco
Paranaense estiveram
presentes em Brasília
no Fórum dos Servidores Públicos.
A manifestação buscava
defender a
qualidade no
serviço público e contrariar
a Reforma Administrativa.
Além disso, o SAFITE e

a AFFEP trabalharam para constituir um diálogo com os deputados
federais representantes do estado
do Paraná, alertando sobre os riscos das modificações previstas no
teto salarial e solicitando apoio
para votar contra a proposta.
O SAFITE enviou uma carta
aos deputados para mobilizá-los
em defesa da garantia da estabilidade às atividades exclusivas de
Estado. O objetivo era mostrar aos
parlamentares que a perda da estabilidade dos Agentes Fiscais acar-
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vidor público
retaria na redução da arrecadação
para a União, estados e municípios, afetando inclusive o combate
ao déficit público.
Em Brasília, a FENAFISCO
estabeleceu um plantão permanente das entidades sindicais do
Fisco para atuarem diariamente
junto aos deputados e senadores.
A AFFEP e o SAFITE mantiveram
representantes durante todo o período dessa ação em Brasília para
garantir melhorias para a categoria.
“Através da FENAFISCO, com
o apoio dos sindicatos de fiscais
de todo o Brasil, além das outras
categorias atingidas, passamos a
ter uma presença maciça e constante em Brasília, no Congresso
Nacional, pois quem não se faz
presente naquela casa de leis para
defender seus interesses pode
acabar ficando sem eles”, explica
Piekarczky.

FEDERAÇÃO
Em 26 de março de 1997, a FENAFISCO enviou ao Poder Legislativo um manifesto intitulado
“O Fisco Nacional e a Reforma Administrativa”,
com o intuito de fornecer alternativas à alguns
pontos da PEC nº 173/95
adotados pela Comissão
Especial, visando um serviço público de melhor
qualidade.
Dentre as principais
reivindicações do manifesto estavam a manutenção da estabilidade dos

servidores, a conservação do adicional ou prêmio de produtividade com regras para incorporação
e definição de teto único para os
três poderes, impedindo a aprovação de subtetos que implicassem
na redução da remuneração de servidores públicos.
Com o manifesto, a FENAFISCO conseguiu apresentar as
Emendas Aglutinativas 05 e 19,
que tratavam respectivamente da
incorporação do prêmio de produtividade ao vencimento básico
e da definição de carreiras, como
as de Fiscalização Tributária e
Previdenciária, como sendo atividades exclusivas do Estado, o que
representou uma grande vitória ao
Fisco.

no
AFFEP e SAFITE
al em 1997
ngresso Nacion

Co

CONQUISTAS
Para o Fisco, a proposta aprovada determinou a definição de
carreiras exclusivas de Estado
por meio de lei específica. Deste
modo, atividades como a de fiscalização, magistratura, diplomacia
e segurança pública passaram a ser
exclusivas.
Assim, apenas os servidores
que ocupavam cargos típicos de
Estado, como os Fiscais da Receita, passaram a ter direito à estabilidade diferenciada. Já os demais
poderiam ser demitidos por insuficiência de desempenho ou para
equilibrar as contas do governo,
mantendo os gastos com servidores em até 60 por cento da receita,
para o cumprimento da Lei Camata.

AFFEP e SAFITE
em Brasília
com o então De
putado Benito
Gama

Na luta pela es
tabilidade para
as
carreiras excl
usivas de esta
do
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Reforma Previdenciária
altera regras da aposentadoria do
Em 16 de dezembro de 1998, foi
promulgada a primeira Reforma
da Previdência, através da Emenda
Constitucional nº 20, que gerou uma
grande mudança na estrutura do sistema previdenciário brasileiro.
Aprovada na Câmara dos Deputados, em fevereiro de 1998, com
346 votos favoráveis e 151 contrários, a Reforma previu diversas
mudanças como alterações na idade mínima para a concessão do benefício da aposentadoria, no tempo
de contribuição e na contribuição
previdenciária de servidores já
aposentados e pensionistas.
A Reforma Previdenciária
trouxe um novo contexto que resultou em impactos não apenas à
categoria dos Fiscais, mas também
a servidores públicos e trabalhadores de todo o Brasil.

CONTEXTO
A Reforma Previdenciária foi
projetada pouco tempo após a implantação da Reforma Administrativa, que impôs algumas limitações
nos gastos com o funcionalismo
público.
Segundo o presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais de Tributos Estaduais do Estado do Paraná
(SAFITE) na época, Fernades dos
Santos, o governo federal realizou ações para a instituição de um
Estado mais gerencial. Tais ações
afetavam não apenas o funcionalismo, mas grande parte da população
brasileira.
“Quando as entidades sindicais
dos servidores públicos começa-

ram a participar dos debates e demonstrar que as medidas propostas
implicariam maior ingerência do
poder político nas instituições de
Estado, criando uma administração
pública partidarizada a serviço do
governante de plantão e não para
atender ao interesse público, a sociedade passou a rechaçar medidas
como o fim da estabilidade,” conta
Fernades.
Além disso, o país passava
por tempos em que se tentava reduzir a autonomia e os benefícios
fiscais provocavam problemas
para a arrecadação. Para contornar a crise, o governo do
Paraná tentou aumentar os
repasses federais.
Com os empecilhos
provocados pelos benefícios, o
Fisco trabalhava incessantemente
para manter a arrecadação e o bom
funcionamento da máquina estatal, mesmo sem reajuste salarial
do funcionalismo há mais de dois
anos.

PROPOSTA
De acordo com Fernades,
a Reforma Previdenciária foi a
que mais apreensão e preocupação trouxe a todos os servidores
públicos, pois propunha o fim da
aposentadoria com paridade e integralidade, mesmo para aqueles que
já haviam cumprido todos os requisitos necessários para se aposentar.
“Havia um profundo
sentimento de perda
e de injustiça, pois
todos haviam con-

tribuído para a garantia de determinados benefícios, os quais simplesmente desapareceriam do dia
para a noite.”

MUDANÇAS
A Reforma Previdenciária gerou gran-
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do Fisco
des
mudanças
ao sistema
previdenciário
do Brasil. Dentre
as principais modificações constam os
requisitos para obtenção da aposentadoria e
a transição do sistema de
aposentadoria por tempo de
serviço para a aposentadoria
por tempo de contribuição.
Com a aprovação da proposta da Reforma, poderiam solicitar
a aposentadoria os servidores homens que tivessem a idade mínima
de 60 anos e 35 anos de contribuição, mulheres com idade mínima
de 55 anos e 30 de contribuição,
e aposentadoria compulsória a servidores que
atingissem 70 anos de
idade.
Esta alteração refletiu em perdas para
os servidores públicos, pois, de acordo
com as normas aprovadas, passaram a trabalhar e contribuir
mais para receber menos,
“Efetivamente quanto à questão da idade na
aposentadoria houve prejuízos, mas, também, devido à grande
mobilização
em
Brasília
e

no Congresso Nacional junto aos
líderes dos principais partidos,
conseguimos fazer valer o direito adquirido e que fosse levado em
consideração o tempo de serviço já
prestado,” explica Piekarczky.

FISCO
Diante das diversas transformações advindas das Reformas, o
Fisco paranaense, representado
pelo SAFITE e pela AFFEP, realizou várias ações na tentativa de
manter os direitos já conquistados
e de reduzir os impactos da Reforma para a categoria Fiscal.
Segundo Piekarczky, através
do trabalho conjunto da categoria do Fisco de todo o país com as
demais entidades representativas
do serviço público, foi possível
reverter alguns pontos negativos
previstos inicialmente para a Reforma.
“À época, a mobilização em
Brasília era intensa. Todos os setores do funcionalismo público se
mobilizaram contra a medida, pois
se fosse aprovada nos termos apresentados pelo Poder Executivo Federal a reforma traria grandes prejuízos ao funcionalismo como um
todo”, comenta Piekarczky.
Como resultado das mobilizações, uma das nossas principais
conquistas foi a aprovação do
Destaque para Votação em Separado (DVS) nº 2, feito a pedido da
FENAFISCO, que deu fim à proposta do redutor de 30 por cento
da remuneração para funcionários
públicos que solicitassem aposen-

tadoria após a promulgação da lei.
Também foi mantida a paridade
salarial entre servidores ativos e
inativos com os mesmos índices
de reajuste.
“Percebe-se, assim, que a luta
foi vitoriosa e teve grande repercussão na vida de todos os Auditores Fiscais que se aposentaram
desde 1998 pois, se não fosse através daquelas batalhas, certamente
teríamos hoje dois tipos de Auditores distintos: os Auditores ativos com remuneração digna e os
Auditores aposentados, com proventos iguais ou inferiores aos do
regime geral da previdência,” conta Fernades.
As lutas da Federação e dos
sindicatos do Fisco visavam à defesa, não apenas dos interesses das
instituições e dos servidores públicos, mas também de toda a sociedade. Exemplo disso foi o total
e pleno apoio dado para a retirada
da exigência da idade mínima de
60 e 55 anos para a aposentadoria
com 35 anos de contribuição de
homens e mulheres do regime geral, mesmo não estando relacionada ao funcionalismo público.
“Houve uma grande mobilização dos trabalhadores da iniciativa
privada e dos servidores públicos,
inclusive com grande participação das centrais sindicais, para
se contraporem às reformas que
propunham privatizar os serviços
públicos e retirar a grande maioria dos direitos dos trabalhadores
conquistados em árduas lutas,” explica Fernades.

12

Um olhar em 1998
11 de fevereiro 1998
Com o Congresso cercado por manifestantes, a Câmara aprova em
primeiro turno a Reforma da Previdência. Manifestações acontecem
por todo o Brasil.

02 de setembro de 1998
29 de julho de 1998
Venda da Telebrás levanta R$ 22 bilhões. A PM reprime protesto, fere
44 pessoas e prende 32. O total de
empresas privatizadas no governo
FHC foi de 36.

A crise na Rússia atinge o Brasil. Os juros explodem e chegam à taxa de 42,12%.

04 de outubro de 1998
FHC é reeleito presidente no primeiro
turno com 53,06% dos votos válidos
contra 31,71% de Luis Inácio Lula da
Silva.

08 de outubro de 1998
Quatro dias após ser reeleito, FHC
anuncia acordo com o FMI, incluindo
pacote fiscal com drástico corte nos
gastos sociais.

04 de outubro de 1998
Jaime Lerner é reeleito ao cargo de governador do Paraná.

13 de novembro de 1998
O FMI anuncia empréstimo de US$
41,5 bilhões ao Brasil, em troca do
corte de gastos públicos.
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SAFITE e AFFEP se unem
criando o AFFEP Sindical
A maior resistência na unificação das entidades estava entre
os aposentados, uma vez que eles
temiam que o novo sindicato se
preocupasse apenas com os ativos.
Além disso, também tinham receio
de que a nova entidade privilegiasse a radicalização em movimentos
paredistas, como era a concepção,
à época, em relação à atuação dos
sindicatos.
“Durante os debates foram
sendo encontradas respostas para
as questões suscitadas, o que demonstrava que a unificação só traria ganhos para ativos e inativos,
na medida em que todos unissem
forças para a defesa dos interesses
coletivos,” explica Fernades.
Historicamente, as associações
têm a tradição de prover aos associados
lazer e assistência social. Já os
sindicatos, por
sua vez, são responsáveis pela
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Cumprindo um compromisso
de campanha, o Sindicato dos Agentes Fiscais de Tributos Estaduais do
Estado do Paraná (SAFITE) e a Associação dos Funcionários Fiscais
do Estado do Paraná (AFFEP) iniciaram, a partir de março de 1997,
diversos debates com os Agentes
Fiscais sobre a fusão das duas entidades.
Segundo o presidente do SAFITE em 1997, Fernades Santos, os
debates foram realizados em diversas cidades do Paraná. “A unificação das entidades foi bandeira de
campanha na eleição da AFFEP e
do SAFITE. Com a vitória das diretorias eleitas para as entidades, iniciou-se um amplo debate no seio
da classe, com reuniões em todas
as delegacias regionais, bem como
debates com os aposentados.”
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A nova entidade passou a
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Segundo o jornal Notifisco nº
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que incluíram desde a mudança do
os assuntos de interesestatuto até a reformulação da adse dos Agentes Fiscais
ministração das duas entidades que,
do Paraná, o AFFEP
durante esse processo, contaram
Sindical passou a
com a assessoria jurídica do prorepresentar tanfessor Humberto Lacerda Alves,
to os interesses
advogado responsável pela fusão
trabalhistas da
da Unafisco-Sindical.
categoria, com
“A Receita Federal realizou esse
os interesses
processo de transformação pouco
de natureza sotempo antes de iniciarmos as discial e de lazer.
cussões. Quando fizemos a fusão,
A partir da sua criação, todos os
contratamos o mesmo advogado,”
Agentes Fiscais filiados à entidade
explica Roberto Aparecido Piekarque já tinham completado o estágio
czky, presidente da AFFEP em 1997.
probatório já poderiam concorrer
aos cargos eletivos da nova entidade. Também foi aberta a oportuniApós os estudos iniciais, a codade de as pensionistas se associamissão – formada para estudar o
rem ao sindicato para usufruir dos
processo de união das duas entibenefícios sociais e de lazer.

PROCESSO

A assembleia da categoria
também estabeleceu a formação
de uma comissão para elaboração
de um novo Estatuto da entidade.
A comissão foi integrada pelos
presidentes e vice-presidentes do
SAFITE e da AFFEP, além de um
aposentado e um representante de
cada regional.

INCORPORAÇÃO
Em 1998, a AFFEP, entidade
civil, incorporou o Sindicato, pessoa jurídica de direito privado, assumindo, automaticamente, todo
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o seu patrimônio, seus direitos e
obrigações, bem como seus filiados e funcionários. Em seguida, foi
realizada a alteração do estatuto da
AFFEP, transformando a Associação em sindicato (AFFEP Sindical).
De acordo com Piekarczky, o
SAFITE deixou de existir em dezembro de 1997. “Quando houve o
processo de fusão, o SAFITE estava
com quase 100 por cento dos filiados.
Em apenas quatro anos, passamos de
300 para quase 1.700 filiados.”
Para os que eram sócios somente do SAFITE, foi necessário

realizar um novo processo de filiação no AFFEP Sindical.

VANTAGENS
Além da facilidade de uma
gestão única, a unificação das duas
entidades trouxe maior força de representatividade pelo expressivo
número de filiados e de recursos
financeiros.
Segundo Fernades, a mudança
possibilitou o fortalecimento da
categoria, já que as negociações
em nome dos Agentes Fiscais passara a ser atribuição de apenas
uma diretoria.
A fusão da AFFEP com o SAFITE transformou a entidade na
segunda maior do Fisco Estadual
no Brasil, ficando atrás somente de
São Paulo.
“A AFFEP tinha mais associados do que o SAFITE, principalmente mais aposentados. O
SAFITE até tinha mais ativos, que
posteriormente passaram a ser filiados à AFFEP-Sindical”, conta
Piekarczky.
A estrutura funcional da nova
entidade reduziu os custos internos, além do fato de os
Agentes Fiscais passarem a
ser filiados a uma única
instituição representativa, contribuindo
apenas com uma
mensalidade. A contribuição que antes
era de 1,5 por cento somadas das duas entidades,
foi reduzida para 1,3 por cento.
De acordo com Piekarczky, os
serviços oferecidos pela AFFEP-Sindical passaram a ter mais qualidade, uma vez que, com a centralização da estrutura, o trabalho
passou a se concentrar somente em
um local, ganhando com isso agilidade e presteza.
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Primeiro ano do AFFEP Sindical
Criada em 1o de janeiro de
1998, o Sindicato dos Agentes Fiscais da Receita Estadual do Paraná
(AFFEP Sindical), passou a representar a categoria nas questões trabalhistas e associativas.
De acordo com o presidente do AFFEP-Sindical, Roberto
Aparecido Piekarczky, a primeira
diretoria da nova entidade buscou
organizar a nova agremiação principalmente em relação às questões
legais decorrentes da fusão.
“Além da organização do estatuto, o maior enfoque foi dado
à estruturação da parte sindical
a fim de se obter êxito nas questões salariais, sem esquecer jamais
das questões de assistência social,
como a reorganização dos planos
de saúde, odontológico, lazer, entre outros”, explica Piekarczky.

ESTATUTO
Uma das principais metas da
diretoria provisória do AFFEP
Sindical foi conduzir o processo
de elaboração do estatuto da nova
entidade.
Em março de 1998, a Comissão
de Elaboração do Novo Estatuto,
composta de 19 membros, iniciou
seus trabalhos.
A elaboração do novo estatuto
buscou formalizar a união das atribuições que antes eram de responsabilidade do SAFITE e da AFFEP.
Em 20 de junho de 1998, cerca
de 250 Agentes Fiscais, reunidos
em Assembleia, aprovaram o novo
estatuto do AFFEP Sindical. A expressiva participação dos filiados

contribuiu para o aperfeiçoamento do documento cuja proposta
original foi resultante de muitos
estudos e de criteriosas análises.
O novo estatuto, que entrou
em vigor a partir da data da Assembleia, trouxe mudanças significativas para a entidade.
Uma das novidades do novo
estatuto foi a estrutura da Diretoria Executiva, que passou a ser
composta por um presidente - com
função de representar o AFFEP
Sindical, praticando a macro política- e mais quatro vice-presidentes executivos - responsáveis operacionais da entidade.
Segundo Fernades, essa nova
estrutura possibilitou o compartilhamento das atividades do sindicato, até então centrada na figura
do presidente.
“Antes da fusão das entidades,
tinha-se, tanto na AFFEP como no
SAFITE, apenas o presidente para
administrar e responder por todos
os assuntos da entidade. Com a
fusão houve a soma de esforço e o
compartilhamento das atividades
e responsabilidades, possibilitando à Diretoria Executiva expandir
as atividades desenvolvidas pela
entidade,” explica Fernades.
O novo estatuto também criou
o Conselho de Representantes
Sindicais, em substituição ao Conselho Deliberativo. O novo órgão
foi composto por dezoito representantes eleitos, e de escolha da
diretoria e, mais os doze presidentes das Regionais Sindicais.
O mandato da nova direto-

ria passou a ser de três anos, sem
direito à reeleição para o mesmo
cargo, sendo que, até então, o prazo
era de dois anos.
O período da segunda quinzena de setembro para as eleições foi
mantida, sendo que podiam se candidatar todos os Agentes Fiscais
que já tinham cumprido o estágio
probatório e que estavam filiados
ao AFFEP Sindical, no mínimo,
doze meses antes da data da eleição.
A então diretoria do AFFEP
Sindical continuou seu mandato
até 31 de dezembro de 1998, quando
a nova diretoria, eleita em setembro daquele ano, assumiu o mandato para o triênio 1999-2001.
Para Piekarczky, vários são os
aspectos positivos trazidos pelo
novo Estatuto. ”Merece destaque
a formação da Diretoria Executiva, que passou a ser composta por
cinco pessoas, caracterizando uma
diretoria colegiada, com decisões
tomadas após discussões e análises
apropriadas. Isso, a nosso ver, foi
um grande ganho, pois, anteriormente, todas as decisões eram concentradas no presidente, exacerbado pelas inúmeras atividades. “

REIVINDICAÇÕES
Em maio de 1998, o AFFEP
Sindical realizou reunião com o
secretário da Fazenda do Estado do Paraná com o objetivo de
questioná-lo sobre o andamento
das reivindicações do Fisco. Os
principais pontos discutidos na
ocasião foram o reajuste salarial,
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l
o redutor salarial e as promoções.
Na reunião, o secretário descartou qualquer possibilidade de
atender a categoria no que se referia ao reajuste com reposição inflacionária, desde agosto de 1995,
período em que a categoria havia
recebido o último reajuste.
De acordo com Fernades, o final da primeira gestão do governo
de Jaime Lerner foi um dos períodos mais difíceis para o Fisco estadual. “O Secretário da Fazenda, à
época, não tinha qualquer preocupação com as questões de Estado.
Ante a negativa do secretário em
negociar com a classe, foram realizadas inúmeras assembleias para o
enfrentamento da situação.”
A respeito do pedido de promoção da categoria, o governo estadual se comprometeu com a diretoria do Sindicato a implementar
tal medida até 3 de julho, data limite imposta pela lei eleitoral.
Na ocasião, o secretário afirmou estar com o processo de promoção pronto e atualizado e que o
encaminharia para assinatura do
governador Jaime Lerner.
Entretanto, em junho, o secretário negou o pedido de promoção
da categoria, que já vinha sendo
aguardado com ansiedade desde
novembro de 1997 e prometido em
diversas ocasiões ao Sindicato.
Diante disso, os Agentes Fiscais
se mobilizaram em defesa de seus
direitos. Em 05 de agosto de 1998, o
secretário assumiu novo compromisso de implementar as promoções até novembro daquele ano.

HOTEL
O AFFEP Sindical, em seu
primeiro ano de existência, realizou melhorias em um dos seus
mais importantes patrimônios,
o Hotel Rota do Sol, em Guaratuba.
Com o acompanhamento de
um engenheiro sanitarista, foi implantado no Hotel um sistema de
esgoto, que resolveu os problemas
até então existentes.
Por estar localizado, de frente
para o mar, o lençol freático ocasionava o transbordamento do
sistema de fossas das lavanderias e
das cozinhas.
Ainda no empreendimento foi
construída uma calçada em torno
do hotel e realizado um projeto de
paisagismo.
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COLÔNIA
Preocupado com o bem-estar
de seus filiados, o AFFEP Sindical
realizou diversas melhorias de infraestrutura na Colônia de Férias
dos Fiscais.
Foram realizadas reformas na
cozinha, nos alambrados dos dois
campos de futebol suíço, além da
instalação de uma antena parabólica para atender todos os apartamentos, os chalés, o restaurante e
a portaria.
Foram adquiridos também
móveis novos para o bloco B, 160
colchões para os apartamentos e
25 mesas para o restaurante, além
do grandioso Portal da Colônia,
construído na entrada do empreendimento.
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Diretorias
período de 1997 a 1998
DIRETORIA SAFITE - GESTÃO 1997
Presidente - Fernades dos Santos
1º Vice-presidente - Roberto Aparecido Piekarczyk
2º Vice -presidente - Benedito Aparecido Tuponi
1º Secretário - Plínio Rogério Busetti
2º Secretário - Roberson Shinoki
1º Tesoureiro - Mário Lopes Siqueira
2º Tesoureiro - Jorge Naoto Okido

DIRETORIA AFFEP - GESTÃO 1997
Presidente - Roberto Aparecido Piekarczyk
1º Vice-presidente - Fernades dos Santos
2º Vice-presidente - Ary José de Andrade
1º Secretário - Cherubim José A. de Oliveira
2º Secretária - Elisabete Maria Rüsche
1º Tesoureiro - Eduvaldo Gusmão dos Anjos
2º Tesoureiro - Divaldo de Andrade
Diretora Social - Geny Landolfi
Diretor de Patrimônio - Douglas J. S. de Macedo
Diretor de Aposentados - Ary José de Andrade
Diretor Médico - Laércio Lopes de Araújo
Diretor de Esportes - Rildo José Ribaski Policeno

DIRETORIA AFFEP SINDICAL
GESTÃO 1998
Presidente - Roberto Aparecido Piekarczyk
1º Vice-presidente - Fernades dos Santos
2º Vice-presidente - Ary José de Andrade
1º Secretário - Cherubim José A. de Oliveira
2º Secretária - Elisabete Maria Rüsche
1º Tesoureiro - Eduvaldo Gusmão dos Anjos
2º Tesoureiro - Divaldo de Andrade
Diretora Social - Geny Landolfi
Diretor de Patrimônio - Douglas J. S. de Macedo
Diretor de Aposentados - Ary José de Andrade
Diretor Médico - Laércio Lopes de Araújo
Diretor de Esportes - Rildo José Ribaski Policeno

19

Retrato
1997 a 1998

Posse diretori
a da AFFEP e SA
FITE
em 1997

acional sobre a
Seminário Intern
a
questão tributári

AFFEP Sindical
realiza melhor
ias
na Colônia de
Férias dos Fisc
ais

moração do
Festa em come
er
ional da Mulh
Dia Internac

Em Brasília, na
defesa dos
interesses da cat
egoria

abora na
AFFEP Sindical col
ho
campanha do Agasal

Encontro dos Fi
scais Aposenta
dos
em 1997

ssão de
Reunião da Comi
Novo Estatuto
Elaboração do

AFFEP Sindical
realiza Assemble
ia
para discutir pau
ta de reivindic
ações

