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Um olhar em 2005

Itaipu Binacional conquista a marca de 

10 milhões de visitantes em outubro, 

desde que foi aberta no ano de 1977.

10 de outubro de 2005 

A missionária americana Dorothy 

Stang, que atuava junto a movimen-

tos sociais, é assassinada no Pará.

12 de fevereiro de 2005 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

sanciona a lei de biossegurança, que 

regulamenta a produção de transgê-

nicos no país e autoriza a pesquisa 

científica com células-tronco.

24 de março de 2005 

Revelação de esquema de corrupção 

nos Correios, envolvendo o deputado 

Roberto Jeferson (PTB), inicia uma 

crise histórica no governo Lula.

14 de maio de 2005 

Apesar das tentativas de manobra do 

governo, o Congresso instaura CPI 

para apurar as denúncias envolvendo 

os Correios.

25 de maio de 2005 

O Deputado Roberto Jeferson acusa o te-

soureiro do PT, Delúbio Soares, de pagar 

uma mesada no valor de R$ 30 mil, cha-

mada de “mensalão”, em troca do apoio 

dos deputados da base aliada ao governo.

06 de junho de 2005 

O deputado Severino Cavalcanti (PP-PE), 

presidente da Câmara dos Deputados, 

renuncia ao mandato após denúncia de 

recebimento de propina.

14 de setembro de 2005 

Irmão do deputado federal José Genoi-

no, é detido com uma mala de dinheiro 

e mais US$ 100 mil na cueca.

08 de julho de 2005 

Ex-ministro da Casa Civil, o deputado 

José Dirceu (PT-SP) tem seu mandato 

cassado pelo plenário da Câmara dos 

Deputados. 

01 de dezembro de 2005 
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No dia nove de dezembro de 

2004 foi dada a posse à nova direto-

ria eleita do Sindicato dos Audito-

res Fiscais da Receita do Estado do 

Paraná (SINDAFEP) para o triênio 

2005-2007, que teve como presiden-

te o Auditor Fiscal aposentado, José 

Carlos Carvalho.

Na cerimônia estiveram pre-

sentes diversas autoridades que se 

somaram aos mais de 400 Auditores 

Fiscais e familiares que prestigia-

ram o evento. 

Em seu discurso de posse, Car-

valho falou sobre a responsabilida-

de em administrar a entidade e res-

saltou que o principal objetivo da 

nova diretoria era trazer o reconhe-

cimento profi ssional e fi nanceiro a 

toda a categoria.

O novo presidente eleito ainda 

fez questão de ressaltar que, apesar 

de a chapa ser composta somente 

por aposentados, o compromisso 

assumido da nova diretoria era com 

todos os Auditores Fiscais. 

CAMPANHA 
SALARIAL

Durante a gestão 2005-2007, a 

diretoria do SINDAFEP buscou es-

tabelecer um diálogo com o gover-

no do estado visando defender os 

direitos de todos os Auditores Fis-

cais.

De acordo com Carvalho, o re-

lacionamento do SINDAFEP com 

o governador do estado do Paraná à 

época, Roberto Requião, foi difícil. 

governo do estado e encaminhou 

ao secretário de Estado da Fazenda 

uma proposta com duas alternativas 

para a solução dos problemas sala-

riais da categoria.

A primeira sugestão consistia 

na inclusão das 3.300 quotas – con-

cedida com a Resolução 26 de 2005 

- ao vencimento básico. A segunda 

alternativa propôs aumento sala-

rial de 46 por cento sobre o total 

da folha, sendo ambas as propostas 

extensivas aos aposentados e pen-

sionistas. Porém, o governador do 

estado afi rmou que não enviaria 

nova mensagem de aumento sala-

rial à Assembleia Legislativa naque-

le ano.

Em 2007, a diretoria do 

SINDAFEP luta pelo 
direito dos Auditores Fiscais ativos, aposentados e pensionistas

“Não havia diálogo com o governa-

dor e o relacionamento com o dire-

tor da CRE era muito difícil. As con-

versas eram mais amigáveis com 

o Secretário da Fazenda na época, 

Heron Arzua, através do qual foram 

possíveis alguns ganhos salariais”, 

relembra.

Na pauta de reivindicações da 

categoria estavam o pagamento do 

rateio anual do excedente de quotas 

de produtividade, promoção fun-

cional da categoria, resolução de 

quotas de produtividade e revisão 

da Lei Complementar 92 de 2002.

No decorrer do ano de 2006, o 

governo do estado concedeu reposi-

ção salarial a todas as ca-

tegorias de servidores 

públicos estaduais, 

extensivamente a 

proventos e pensões.

No entanto, so-

mente os Auditores 

Fiscais da Receita do Es-

tado do Paraná não 

receberam qual-

quer benefício, 

ao mesmo tem-

po em que eram 

divulgados ín-

dices recordes 

de arrecadação 

estadual.

Desta for-

ma, o SINDA-

FEP procurou 

reabrir nego-

ciação com o 

nova mensagem de aumento sala-

rial à Assembleia Legislativa naque-

le ano.

Em 2007, a diretoria do 

No decorrer do ano de 2006, o 

governo do estado concedeu reposi-

ção salarial a todas as ca-

tegorias de servidores 

públicos estaduais, 

extensivamente a 

proventos e pensões.

No entanto, so-

mente os Auditores 

Fiscais da Receita do Es-

tado do Paraná não 
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SINDAFEP iniciou nova campanha 

salarial e conseguiu aprovação, jun-

to à Assembleia Legislativa, do índi-

ce de 42,90 por cento para todos os 

Auditores Fiscais, considerando o 

período de maio de 2005 a abril de 

2007.

No entanto, em 31 de maio de 

2007, o governador do estado, Ro-

berto Requião, desconsiderou a 

aprovação da Assembleia Legislati-

va e, através da Lei 15.512, concedeu 

reajuste linear de 7,9 por cento para 

todos os Auditores Fiscais.

“Diante do descaso do governa-

dor Requião, os Auditores Fiscais 

sentiram-se mais uma vez despres-

tigiados e diminuídos em sua 

dignidade. O governador 

SINDAFEP luta pelo 
direito dos Auditores Fiscais ativos, aposentados e pensionistas

Requião sempre foi declaradamente 

inimigo da categoria”, conta Carva-

lho.

BOLÃO
Em 2005, o SINDAFEP propôs 

uma ação contra o governo do esta-

do requerendo o direito dos Audito-

res Fiscais aposentados à participa-

ção no Fundo de Rateio de Quotas 

(Bolão), cujos valores eram calcula-

dos de acordo com a Lei Comple-

mentar 92 de 2002.

De acordo com a gestão 2005-

2007, a ação foi fruto do entendi-

mento de que o estado do Paraná e a 

ParanaPrevidência deviam cumprir 

sua parte na composição do 

Fundo.

“O valor pago aos 

servidores ativos deve-

riam e devem ser pagos 

aos aposentados e pen-

sionistas, através do fundo 

pelo qual ocorreu a aposenta-

doria. As aposentadorias, 

em geral, ocorreram 

pelo ‘fundo fi nancei-

ro’ cujo ônus é do 

Tesouro do estado. 

Neste caso, a Para-

naprevidência, ao 

nosso entendimen-

to, exerce o papel de 

simples gestor dos 

recursos que devem 

ser repassados pelo 

Estado”, explica 

Carvalho.

dor Requião, os Auditores Fiscais 

sentiram-se mais uma vez despres-

tigiados e diminuídos em sua 

dignidade. O governador 

mento de que o estado do Paraná e a 

ParanaPrevidência deviam cumprir 

sua parte na composição do 

Fundo.

servidores ativos deve-

riam e devem ser pagos 

aos aposentados e pen-

sionistas, através do fundo 

pelo qual ocorreu a aposenta-

doria. As aposentadorias, 

NACIONAL
A gestão 2005-2007 do SINDA-

FEP também procurou defender 

o interesse de todos os Auditores 

Fiscais em nível nacional através de 

sua participação na Federação Na-

cional do Fisco Estadual e Distrital 

(FENAFISCO).

Entre as ações nacionais, em 

2005 o Sindicato esteve presente em 

uma marcha em Brasília que reuniu 

cerca de 12 mil pessoas. O ato tinha 

como pauta quatro grandes eixos: 

contra a corrupção, contra as refor-

mas neoliberais, contra a política 

econômica e apoio às lutas dos tra-

balhadores.

Em sua participação, o fi sco 

paranaense levou faixas e cartazes 

contra a Reforma Sindical, em an-

damento no Congresso Nacional e 

solicitou a participação dos traba-

lhadores, em nome da democracia 

do país.

De acordo com Carvalho, a atu-

ação do SINDAFEP junto à FENA-

FISCO, no período de 2005-2007, foi 

bastante próxima. “Inicialmente o 

Sindicato atuou de forma institu-

cional, participando do Conselho 

Deliberativo. Durante o mandato, 

indicamos nossa vice-presidente 

sindical, Marines Cortelini, para 

ocupar o Departamento Técnico da 

Fenafi sco”.

COLÔNIA DE FÉRIAS
Pensando também no caráter 

associativo do SINDAFEP, a gestão 
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2005-2007 trabalhou para melhorar 

a infraestrutura de lazer e de entre-

tenimento da entidade.

No dia 10 de junho de 2006, em 

Assembleia Geral da categoria, foi 

composta uma comissão para estu-

dar uma possível reforma na Colônia 

de Férias dos Fiscais, em Guaratuba.

De acordo com Carvalho, o 

empreendimento se encontrava 

em condições precárias devido aos 

grandes desgastes estruturais, além 

dos graves problemas nas instala-

ções elétricas e hidráulicas.

Como medidas emergenciais 

foram realizadas reparos na casa de 

máquina das piscinas, reformas nos 

apartamentos e nos chalés e a subs-

tituição de parte da rede interna de 

distribuição de água.

A fi m de proporcionar maior 

bem estar aos fi liados durante sua 

estadia, ao longo do mandato diver-

sas melhorias foram realizadas, ob-

servados os critérios de prioridade 

e de disponibilidade de recursos.

HOTEL 
Reduzir custos e oferecer me-

lhores serviços foram os pontos de-

terminantes para a realização de ben-

feitorias no Hotel Rota do Sol, em 

Guaratuba e, entre as melhorias mais 

expressivas, estava a troca completa 

do sistema de aquecimento de água, 

que já se encontrava obsoleta.

A mudança possibilitou o au-

mento da capacidade de aqueci-

mento do empreendimento que 

passou de 2.000 litros para 4.560 

litros de água, ao mesmo em 

que reduziu os custos, que antes 

eram muito elevados para o SIN-

DAFEP.

SEDE 
ADMINISTRATIVA

Pensando no bem-estar de 

todos os fi liados, a sede admi-

nistrativa da entidade, localizada 

em Curitiba, também recebeu 

melhorias na gestão 2005-2007. 

Uma delas foi a reforma 

completa do salão social da 

sede, que passou a contar com 

novas instalações físicas, eletro-

domésticos, armários e outros 

materiais.

As mudanças no salão social 

proporcionaram maior conforto e 

beleza em ocasiões festivas e cultu-

rais realizadas naquele espaço.

FÍSCALIADA
Entre os dias 15 e 18 de novem-

bro de 2007, foi realizada na Colônia 

de Férias dos Fiscais, em Guaratuba, 

a 24ª Fiscalíada, que reunião cerca 

de 3.200 pessoas, batendo recorde 

de público desde sua primeira edi-

ção em 1989.

A Delegacia Campeã Geral foi 

a 1ª DRR, de Curitiba, a quem coube 

defi nitivamente o troféu transitó-

rio, sob muitos aplausos dos pre-

sentes.

PENSANDO TAMBÉM NA PARTE 
ASSOCIATIVA DO SINDAFEP, A GESTÃO 

2005-2007 BUSCOU MELHORAR 
A INFRAESTRUTURA DE LAZER E 
ENTRETENIMENTO DA ENTIDADE.

““

mento do empreendimento que 

passou de 2.000 litros para 4.560 

litros de água, ao mesmo em 

que reduziu os custos, que antes 

eram muito elevados para o SIN-

Pensando no bem-estar de 

todos os fi liados, a sede admi-

nistrativa da entidade, localizada 

em Curitiba, também recebeu 

Uma delas foi a reforma 

Posse da nova diretoria
gestão 2005-2007

proporcionaram maior conforto e 

beleza em ocasiões festivas e cultu-

Entre os dias 15 e 18 de novem-

bro de 2007, foi realizada na Colônia 

de Férias dos Fiscais, em Guaratuba, 

a 24ª Fiscalíada, que reunião cerca 

de 3.200 pessoas, batendo recorde 

Reunião do SIN
DAFEP com o 

governador do 
estado do Para

ná

de público desde sua primeira edi-

A Delegacia Campeã Geral foi 

a 1ª DRR, de Curitiba, a quem coube 

defi nitivamente o troféu transitó-

rio, sob muitos aplausos dos pre-

Reunião do SINDAFEP 
com Diretor da CRE
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Trabalho apresentado no Projeto Cidadão em Ação

Durante a gestão 2005-2007, o 

Sindicato dos Auditores Fiscais da 

Receita do Estado do Paraná (SIN-

DAFEP) realizou o Projeto Cidadão 

em Ação – Consciência Fiscal que teve 

como objetivo formar cidadãos cons-

cientes de seus deveres e direitos. 

De acordo com o presidente do 

SINDAFEP na gestão 2005-2007, José 

Carlos Carvalho, o público alvo do pro-

jeto eram alunos da rede municipal e 

estadual de ensino entre a 5ª e 8º série.

“Foi surpreendente a aceitação e 

a participação dos alunos e dos pro-

fessores. Nós fazíamos uma breve pa-

lestra sobre o imposto, em especial o 

ICMS, a sua destinação e a necessi-

dade de se exigir a nota fi scal”, conta 

Carvalho.

METODOLOGIA
Pelo Projeto Cidadão em Ação – 

Consciência Fiscal foram realizadas 

palestras educativas nas escolas se-

lecionadas com a abordagem dos 

seguintes temas: Noções básicas do 

Sistema Tributário Brasileiro; A im-

portância dos tributos e a função da 

Administração Tributária; Por que 

pagamos impostos? Valorização da 

função do Auditor Fiscal; Impor-

tância da Nota Fiscal para o recolhi-

mento do ICMS; Conscientização do 

papel de cidadão, exigindo a Nota 

Fiscal.

“Os temas despertaram grande 

interesse do público e percebíamos 

que os alunos não possuíam o míni-

ma conhecimento de como aconte-

cem a obras públicas, nem mesmo de 

onde vinham recursos fi nanceiros 

para a reforma ou para a melhoria da 

sua própria escola”, explica Carvalho.

Depois das palestras, era lançado 

nas escolas um concurso de cartazes 

sobre o tema do projeto. Os trabalhos 

inscritos passaram em primeiro mo-

mento por uma seleção realizada pe-

los próprios professores das escolas. 

Para avaliação dos premiados, os 

cartazes fi nalistas fi caram expostos 

na sede do SINDAFEP, ou em algum 

evento da entidade onde diversos 

Auditores Fiscais e familiares parti-

cipariam da escolha dos vencedores.

Para avaliação dos cartazes fo-

ram observados alguns critérios 

como harmonia de cores, grafi a cor-

reta das palavras, fi delidade ao tema, 

organização, criatividade e capricho.

Em cada concurso, o Sindicato 

premiou o primeiro colocado com 

uma bicicleta de marchas, o segun-

do com um kit escolar no valor de 

R$100,00 e o terceiro lugar com uma 

bola de vôlei ou futebol.

PARTICIPAÇÃO
Inicialmente, o Projeto Cidadão 

em Ação – Consciência Fiscal foi de-

senvolvida nas escolas localizadas 

em Curitiba e Região Metropolitana. 

Logo, porém, a iniciativa se mostrou 

um grande sucesso e em pouco tem-

po se estendeu para outras cidades do 

Paraná.

A primeira delas foi Guaratuba, 

que contou com a participação de 

SINDAFEP realiza Projeto 
Cidadão em Ação nas escolas

mais de 900 alunos do Colégio Esta-

dual Prefeito Joaquim da Silva Mafra.

Os trabalhos selecionados fo-

ram julgados pelos participantes da 

17ª edição do Encontro dos Fiscais 

Aposentados (EFA) que escolheram 

os vencedores do concurso.

A ação foi repetida na Escola 

Estadual 29 de abril, também de Gua-

ratuba. A exposição de cartazes con-

feccionados pelos alunos foi apre-

ciada pela família Fiscal paranaense 

presente na Fiscalíada de 2007.

De acordo com Carvalho, o Proje-

to Cidadão em Ação – Consciência Fiscal 

foi tão importante que foi levado para 

a Federação Nacional do Fisco Esta-

dual e Distrital (FENAFISCO).

“A experiência foi tão positiva 

que esta prática foi levada para todas 

as cidades do Brasil que sediaram as 

reuniões da FENAFISCO naquele 

período”, conta Carvalho.
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SINDAFEP luta 
pelos direitos dos aposentados e pensionistas

Desde o início da gestão 2005–

2007, o SINDAFEP buscou pleitear 

junto ao governo estadual aumen-

to salarial para a categoria.

Segundo Carvalho, os Audito-

res Fiscais paranaenses possuíam 

baixos salários se comparados com 

os demais estados da Federação.

“Na época, a arrecadação do 

Estado estava entre as cinco maio-

res dos estados brasileiros e a re-

muneração dos Auditores coloca-

va-se entre as menores do país”, 

explica o presidente do SINDA-

FEP, na gestão 2005-2007.

Desta forma, no dia 11 de abril 

de 2005, o SINDAFEP esteve reu-

nido com o secretário de Estado 

da Fazenda do Paraná e o com o 

diretor da Coordenação da Recei-

ta do Estado (CRE) para reivindi-

car o cumprimento do artigo 67 da 

Lei Complementar 92 de 2002 que 

tratava da atualização do valor das 

quotas.

No dia seguinte à reunião foi 

editada a Resolução 36 de 2005 que 

elevou o limite de percepção do 

Prêmio Produtividade para 5.700 

quotas mensais.

Entretanto, o aumento só foi 

concedido aos Auditores Fiscais 

ativos, quebrando a paridade mais 

uma vez.

Até a edição dessa resolu-

ção o limite máximo era de 

2.400 quotas e esta era paga 

a todos os Auditores Fis-

cais. Sendo que aos ativos, de 

acordo com a proporcionalidade 

da produtividade de cada um, e aos 

aposentados e pensionistas dentro 

da proporcionalidade a que fize-

ram jus por ocasião da sua aposen-

tadoria.

NEGOCIAÇÃO
Em defesa dos aposentados e 

pensionistas, o SINDAFEP buscou 

estabelecer um diálogo com o go-

verno do estado requerendo a im-

plantação e pagamento imediato 

dos valores correspondentes aos 

efeitos da resolução a todos os Au-

ditores Fiscais.

Com o objetivo de solucionar 

o problema, o Sindicato propôs ao 

governo do estado o pagamento 

parcelado cumulativo aos apo-

sentados e pensionistas, ao 

mesmo tempo em que ela-

borou o Projeto de Lei 639 

de 2005 criando um artigo 

concernente ao Prêmio de Produ-

tividade. O projeto foi aprovado 

pela Assembleia Legislativa, mas 

vetado pelo governador do estado, 

Roberto Requião.

AÇÃO
Diante da resposta negativa do 

governo do estado, em Assembleia 

Geral realizada em 1º de outubro 

de 2005, a categoria deliberou por 

entrar com uma ação judicial na 

defesa dos seus direitos. 

Como resultado, em menos 

de um ano a justiça começou a 

conceder pareceres favo-

Estado estava entre as cinco maio-

res dos estados brasileiros e a re-

muneração dos Auditores coloca-

va-se entre as menores do país”, 

explica o presidente do SINDA-

Desta forma, no dia 11 de abril 

de 2005, o SINDAFEP esteve reu-

nido com o secretário de Estado 

da Fazenda do Paraná e o com o 

diretor da Coordenação da Recei-

ta do Estado (CRE) para reivindi-

car o cumprimento do artigo 67 da 

Lei Complementar 92 de 2002 que 

tratava da atualização do valor das 

No dia seguinte à reunião foi 

editada a Resolução 36 de 2005 que 

elevou o limite de percepção do 

Prêmio Produtividade para 5.700 

Entretanto, o aumento só foi 

concedido aos Auditores Fiscais 

ativos, quebrando a paridade mais 

pensionistas, o SINDAFEP buscou 

estabelecer um diálogo com o go-

verno do estado requerendo a im-

plantação e pagamento imediato 

dos valores correspondentes aos 

efeitos da resolução a todos os Au-

ditores Fiscais.

Com o objetivo de solucionar 

o problema, o Sindicato propôs ao 

governo do estado o pagamento 

parcelado cumulativo aos apo-

sentados e pensionistas, ao 

mesmo tempo em que ela-

borou o Projeto de Lei 639 

de 2005 criando um artigo 

Geral realizada em 1º de outubro 

de 2005, a categoria deliberou por 

entrar com uma ação judicial na 

defesa dos seus direitos. 

Como resultado, em menos 

de um ano a justiça começou a 

conceder pareceres favo-
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SINDAFEP luta 
pelos direitos dos aposentados e pensionistas

ráveis à reivindicação dos Audito-

res Fiscais aposentados e pensio-

nistas, na luta pelas 3.300 quotas 

faltantes.

VITÓRIA
Em novembro de 2006, o SIN-

DAFEP conquistou a Resolução 118 

que transformou 1.650 quo-

tas, das 3.300 quotas, em 

fixas. Essa ação resul-

tou em duas conse-

quências positivas: a 

primeira foi que to-

dos os aposentados 

e pensionistas 

conquistaram 

o aumento 

imediato de 

50 por cento 

sobre aquilo 

que lhes era 

devido pela 

Resolução 36 

de 2005, e, a segunda, 

foi que os ativos co-

meçaram a utilizar 

50 por cento menos 

quotas.

De acordo com 

Carvalho, a con-

quista foi o pri-

meiro passo para o 

reconhecimento de 

que os aposentados 

e pensionistas tam-

bém tinham direito 

às 3.300 quotas.

A mudança 

diminuiu pela metade a sucum-

bência havida pelas condenações 

que o estado do Paraná vinha re-

cebendo. Além disso, a medida 

proporcionou maior segurança 

remuneratória aos fiscais ativos e 

estabilidade em suas respectivas 

contas correntes de quotas.

Para a diretoria do SINDAFEP 

na época, a solução integral do 

problema criado pela Resolução 

36 de 2005 seria a incorporação do 

maior número possível de quotas 

ao vencimento básico, de forma 

que representasse em torno de 80 

por cento da remuneração inte-

gral.

JUSTIÇA
Aposentados e pensionistas 

seguiram ganhando na Justiça pa-

receres favoráveis ao recebimento 

das 3.300 quotas, bem como o pa-

gamento das diferenças relativas 

ao aumento, desde 1º de maio de 

2005, data da publicação da Reso-

lução 36 de 2005, cujos valores de-

veriam ser corrigidos aplicando-

-se os índices oficiais pertinentes, 

além dos juros moratórios de 1 por 

cento ao mês. 

Para os Auditores Fiscais ati-

vos que estavam para se aposentar 

e perderiam o direito de receber a 

integralidade de seus salários até 

então percebidos, a Justiça tam-

bém concedeu pareceres favorá-

veis para a manutenção do paga-

mento integral das 5.700 quotas.

Reunião do SIN
DAFEP com os 

aposentados e 
pensionistas

Auditores Fiscais votam pela 
Paridade Salarial

Reunião do SINDAFEP com os aposentados e pensionistas

tas, das 3.300 quotas, em 

fixas. Essa ação resul-

tou em duas conse-

quências positivas: a 

primeira foi que to-

dos os aposentados 

de 2005, e, a segunda, 

foi que os ativos co-

meçaram a utilizar 

50 por cento menos 

quotas.

Carvalho, a con-

quista foi o pri-

meiro passo para o 

reconhecimento de 

que os aposentados 

e pensionistas tam-

bém tinham direito 

às 3.300 quotas.
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Emenda Constitucional 47 restitui paridade e 
integralidade salarial para os servidores públicos

A Câmara dos Deputados e 

o Senado Federal promulgaram, 

em sessão do Congresso Nacio-

nal realizada em cinco de julho, 

a Proposta de Emenda Constitu-

cional (PEC) paralela da Previ-

dência Social. 

A Emenda Constitucional 

(EC) 4 7 trouxe algumas mudanças 

na reforma da Previdência ocor-

rida no ano de 2003, que restituiu 

aos aposentados do serviço pú-

blico alguns dos direitos retira-

dos pela reforma da Previdência. 

As novas regras buscaram tratar 

sobre teto, reajuste, benefícios e 

contribuições. 

“Durante a gestão que tive à 

frente do SINDAFEP como presi-

dente, desenvolvemos um grande 

trabalho de convencimento dos 

AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PAGAS PELAS EMPRESAS 

PASSARAM A PODER TER ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS 

CONFORME O PORTE DA COMPANHIA OU DE ACORDO 

COM A “CONDIÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO DE TRA-

BALHO”;

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PASSARAM A PODER 

TER REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. 

NO ENTANTO, ISSO SÓ OCORRERIA APÓS A APROVAÇÃO 

DE UMA LEI COMPLEMENTAR;

congressistas junto com todos os 

representantes sindicais de cada 

estado”, relembra Carvalho.

FISCO
Durante 2005, o Sindicato 

dos Auditores Fiscais da Receita 

do Estado do Paraná (SINDAFEP) 

esteve em Brasília, em conjun-

to com a Federação Nacional do 

Fisco Estadual e Distrital (FE-

NAFISCO), para acompanhar e 

desenvolver trabalhos no Senado 

Federal sobre a PEC paralela da 

Previdência.

Para os Auditores Fiscais pa-

ranaenses era essencial que a PEC 

fosse aprovada como veio da Câ-

mera dos Deputados, ou seja, com 

a inclusão da categoria no artigo 

37 da Constituição Federal, como 

carreira essencial ao Estado e 

com o teto salarial de 90,25 por 

cento dos subsídios percebidos 

pelos Ministros do Supremo Tri-

bunal Federal (STF).

Para a inclusão em pauta da 

Emenda Constitucional eram 

necessárias 2 7 assinaturas dos 

parlamentares. O SINDAFEP, em 

conjunto com representantes de 

Auditores Fiscais de outros esta-

dos, coletou 56 assinaturas. As-

sim, num primeiro momento, a 

categoria teve a impressão de que 

teria êxito nesse trabalho.

VOTAÇÃO
Para que a PEC paralela pu-

desse ser aprovada no Senado, 

foi necessário um amplo acordo, 

proposto pelo relator da matéria, 

CONFIRA AS MUDANÇAS DA EC 47
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Emenda Constitucional 47 restitui paridade e 
integralidade salarial para os servidores públicos

sários 49 votos favoráveis.

CONQUISTAS
Apesar de ser negada a inclu-

são dos Auditores Fiscais como 

carreira típica de Estado, a cate-

goria obteve significativas vitó-

rias na aprovação da EC 4 7.

A mais importante delas foi 

a aprovação, por unanimidade, 

da paridade e integralidade sala-

rial para aqueles que entraram no 

serviço público até 2003.

“Recebemos a notícia com 

muita alegria, pois a EC 4 7 resga-

tou em parte os direitos usurpa-

dos pela EC 4 1 de 2003”, explica 

o presidente do SINDAFEP na 

gestão 2005-2007, José Carlos 

Carvalho.

SINDAFEP participa de marcha em 
Brasília

APOSENTADOS PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACI-

TANTES QUE RECEBEM ATÉ O DOBRO DO TETO PAGO 

PELO INSS (R$ 5.017,44) PASSAM A TER ISENÇÃO DE CON-

TRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARA OS APOSENTADOS 

EM GERAL, A CONTRIBUIÇÃO PASSOU A SER PAGA SO-

BRE O QUE EXCEDE O TETO DO INSS;

OS SERVIDORES PÚBLICOS NA ÉPOCA TAMBÉM PAS-

SARAM A RECEBER OS MESMOS REAJUSTES DOS ATI-

VOS NO DIA EM QUE SE APOSENTARAM.

o então senador Rodolpho Tou-

rinho (PFL-BA). Ele propôs que 

fossem aceitos 14 dos 19 pontos 

alterados pela Câmara na PEC 

paralela. 

Também alegou que se os se-

nadores votassem sim à propos-

ta dos Auditores Fiscais, seriam 

prejudicados mais de 5 milhões 

de brasileiros de baixa renda, 

entre elas as donas de casa e os 

pensionistas. Além disso, os par-

lamentares receberam pressões 

de 22 governadores para vota-

rem contra a inclusão em pauta 

da Emenda Constitucional.

Assim mesmo a matéria foi 

para votação e obteve 34 votos fa-

voráveis e 26 contrários. Porém, 

esses números não foram sufi-

cientes, uma vez que eram neces-

“Recebemos a notícia com 

muita alegria, pois a EC 4 7 resga-

tou em parte os direitos usurpa-

dos pela EC 4 1 de 2003”, explica 

o presidente do SINDAFEP na 

gestão 2005-2007, José Carlos 

SINDAFEP participa de
 mobilização 

em Brasília
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O Sindicato dos Auditores 

Fiscais da Receita do Estado do 

Paraná (SINDAFEP), por meio do 

Programa Sindicato Cidadão, con-

tribuiu durante a gestão 2005-2007 

com diversas instituições filan-

trópicas e carentes.

“Sempre defendemos que o 

sindicato não pode estar voltado a 

si mesmo. Ele deve participar dos 

movimentos sociais voltados para 

grandes e saudáveis causas”, explica 

o presidente do SINDAFEP na ges-

tão 2005-2007, José Carlos Carvalho.

Para a existência do projeto, o 

Sindicato contou com a colabora-

ção permanente de seus filiados.

“Na época tínhamos um ca-

dastro de voluntários que convo-

camos para ajudar nos projetos”, 

conta Carvalho.

As participações dos filiados 

no Programa ocorreram de duas 

formas: a primeira por meio de 

campanhas promovidas pelo 

SINDAFEP aberta para todos 

e, a segunda, por meio de ações 

emergenciais.

APAE
Em 2005, no encerramento da 

Semana da Criança Excepcional, o 

Programa Sindicato Cidadão rece-

beu e fez a entrega de 100 unida-

des de bonecas, palhaços e bichos 

de pano à Unidade da APAE, onde 

funciona a Escola de Educação Es-

pecial de Estimulação e Desenvol-

vimento.

A Escola é uma instituição fi-

lantrópica que atende 120 crianças 

carentes de 0 a 7 anos, bem como 

suas famílias. 

APACN
A Associação Paranaense de 

Apoio à Criança com Neoplasia 

(APACN) foi uma das beneficiadas 

pelo Programa Sindicato Cidadão.

A entidade filantrópica con-

siderada de utilidade pública tem 

como objetivo a humanização do 

tratamento de câncer infantil, pos-

sibilitando o direito ao tratamen-

to a qualquer criança, independen-

te de sua posição socioeconômica, 

cultural ou religiosa.

Por meio do Programa, a 

APACN recebeu a doação de 36 fi-

tas-casssete Meditação e Música, 10 

aparelhos telefônicos, um imobili-

zador de joelho fixo, um aparelho 

respirador de incentivo individual, 

um almofada ortopédica, uma se-

cretária eletrônica, um aparelho de 

som, um teclado para computador e 

um relógio de parede.

APTA
A boa ação também chegou a 

Associação de Pesquisa e Tratamen-

to do Alcoolismo (APTA) que rece-

beu a doação de uma bicicleta.

Projeto Sindicato Cidadão 
beneficia diversas instituições carentes

Associação de Pesquisa e Tratamen-

to do Alcoolismo (APTA) que rece-

beu a doação de uma bicicleta.
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A APTA é uma entidade filan-

trópica, sem fins lucrativos, e ofe-

rece um programa de tratamento e 

prevenção do alcoolismo e outras 

dependências químicas.

VISÃO
Em junho de 2006, o SINDA-

FEP realizou uma campanha bene-

ficente que visou arrecadar arma-

ções e pares de lentes para doações.

A iniciativa beneficiou o Pro-

grama de Voluntariado Paranaen-

se (Provopar) e o Instituto Parana-

ense de Cegos.

O Instituto Paranaense de Ce-

gos é uma entidade sem fins lu-

crativos fundada em 1939. Sua es-

trutura conta com a Escola de 

Projeto Sindicato Cidadão 
beneficia diversas instituições carentes

Educação Especial Professor Osny 

Macedo Saldanha que, na época, 

atendia 85 alunos. Além de atuar na 

habilitação e reabilitação dos cida-

dãos cegos ou de visão sub-normal.

A campanha arrecadou 231 ar-

mações e 20 pares de lentes. Des-

tes, 175 armações foram destinados 

para o Instituto Paranaense de Ce-

gos e 56 para a Provopar.

KIT HIGIENE
Em setembro de 2006, o SIN-

Sindicato Cidadão faz doações a 
APAE

gos é uma entidade sem fins lu-

crativos fundada em 1939. Sua es-

trutura conta com a Escola de 

DAFEP efetivou a doação de 50 

kits de higiene para enfermos 

carentes internados na Santa 

Casa de Misericórdia, de Curi-

tiba. A campanha contou com a 

colaboração de filiados que do-

aram materiais para os conjun-

tos.

INICIATIVA
Muitos foram os Auditores 

Fiscais e familiares que contribu-

íram com o Projeto Sindicato Ci-

dadão através das campanhas rea-

lizadas pelo SINDAFEP.

A iniciativa de ajudar o pró-

ximo atingiu além do seu público 

alvo. Um exemplo foi o do funcio-

nário da entidade, Antonio Valde-

vino de Oliveira que realizou do-

ação de um aparelho de som, com 

rádio e gravador, e de duas caixas 

acústicas ao Asilo São Vicente de 

Paulo.
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Um olhar em 2006

Supremo Tribunal Federal  

proíbe nepotismo no Judiciá-

rio.

16 de fevereiro de 2006 

Ministro da Fazenda, Antônio 

Palocci, pede demissão após o 

escândalo da quebra de sigilo 

bancário do caseiro France-

nildo.

27 de março de 2006 

Em eleição apertada, Roberto Re-

quião é reeleito governador do 

Paraná com 50,1% do votos váli-

dos, contra 49,9% de Osmar Dias.

19 de outubro de 2006 

Primeiro astronauta brasilei-

ro, Marcos Pontes, parte rumo 

à Estação Espacial Interna-

cional a bordo da nave russa 

Soyuz TMA-8.

29 de março de 2006 

A primeira exploração de Pré-

-sal acontece com a perfura-

ção do poço de Parati, na Ba-

cia de Santos.

30 de março de 2006 

A Justiça condena o ex-juiz 

Nicolau dos Santos Neto a 26,5 

anos de prisão pelos crimes 

por desvio de R$ 169,5 milhões 

da obra do TRT-SP.

03 de maio de 2006 

A Polícia Federal prende 46 sus-

peitos de participar da quadrilha 

que fraudava processos de licita-

ção e compra de ambulâncias no 

escândalo dos sanguessugas.

30 de março de 2006 

Polícia Federal prende petistas 

com R$ 1,7 milhão que supos-

tamente seriam usados para 

comprar denúncias contra 

José Serra. 

15 de setembro de 2006 

Luís Inácio Lula da Silva é re-

eleito presidente da Repúbli-

ca com 61% dos votos válidos, 

derrotando Geraldo Alckmin 

no segundo turno.

29 de outubro de 2006 
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Um olhar em 2007

Roberto Requião toma pos-

se do cargo de governador 

do estado do Paraná. 

01 de janeiro de 2007 

O presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva toma posse para seu segun-

do mandato.

01 de janeiro de 2007 
O governo anuncia o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) 

com a expectativa de investimentos 

de quase R$ 504 bilhões.

22 de janeiro de 2007 

No maior negócio realizado entre 

empresas do Brasil, a Petrobras 

compra o grupo Ipiranga por US$ 

4 bilhões.

19 de março de 2007 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

decide que um mandato de um can-

didato deve ficar com o partido pelo 

qual foi eleito se ele trocar de legenda.

27 de março de 2007 

Os controladores de voo de todo o 

Brasil entram em greve exigindo 

melhores condições de trabalho.

30 de março de 2007 

Começa a funcionar a Receita Fe-

deral do Brasil, conhecida como 

Super-Receita.

02 de maio de 2007 

Maior tragédia da aviação nacional.  

Um Airbus A320 da TAM, atravessa a 

pista do Aeroporto de Congonhas sem 

conseguir frear.

17 de julho de 2007 

O senador Renan Calheiros renuncia 

ao cargo de presidente do Senado 

Federal do Brasil e é absolvido pela 

segunda vez.

04 de dezembro de 2007 



1616

Com o objetivo de estimular 

o estudo, a pesquisa e o desenvol-

vimento de temas relacionados à 

área tributária e fiscal, o Sindicato 

dos Auditores Fiscais da Receita 

do Estado do Paraná (SINDAFEP) 

lançou, em 2006, o I Prêmio SIN-

DAFEP de Estudos Tributários e 

Fiscais. 

Desde sua primeira edição, o 

concurso premia trabalhos iné-

ditos produzidos pelos Auditores 

Fiscais da Receita do Estado do 

Paraná.

Na inscrição, os concorrentes 

se identificam com pseudô-

nimos para garantir a trans-

parência das comissões que 

organizam e julgam os tra-

balhos recebidos de várias 

regiões do estado.

I PRÊMIO
A primeira edição 

do concurso contou 

com a participação de 14 Audito-

res Fiscais da Receita do Estado do 

Paraná.

A primeira edição do Prêmio 

SINDAFEP teve sua comissão jul-

gadora composta pelo diretor da 

Associação dos Magistrados Bra-

sileiros, o juiz Olivar Coneglian, o 

procurador do Ministério Público 

do Tribunal e Contas do Estado do 

Paraná, Laérzio Chiesorin e o pre-

sidente da Federação Nacional do 

Fisco Estadual e Distrital (FENA-

FISCO), Rogério Macanhão.

Nesta primeira edição, o pri-

meiro lugar ficou o Auditor Fiscal 

Douglas Roberto Pereira pelo tra-

balho Recolhimento do ICMS pelo 

Regime de Caixa, que ganhou uma 

viagem de quatro dias para Ma-

ceió, em Alagoas.

O segundo lugar foi para o Au-

ditor Fiscal Eduardo Rover, que 

apresentou o trabalho Constituição 

e Extinção do Crédito Tributário e 

ganhou uma viagem de quatro dias 

a Foz do Iguaçu, no Paraná.

De acordo com Carvalho, o 

I Prêmio SINDAFEP de Estudos 

Tributários e Fiscais ficou marca-

do pela iniciativa pioneira, parti-

cipação e elevado nível dos traba-

lhos apresentados.

II PRÊMIO
O II Prêmio SINDAFEP de Es-

tudos Tributários e Fiscais foi rea-

lizado em 2007 e teve como públi-

co alvo os Auditores Fiscais ativos 

e aposentados filiados ao SINDA-

FEP. A segunda edição contou com 

a inscrição de oito trabalhos.

O trabalho que ficou em pri-

meiro lugar, na segunda edição do 

Prêmio, foi o da Auditora Fiscal 

Margarete Maria Mazzola, com o 

título O ICMS no Comércio Exte-

rior e os Reflexos dos Acordos Inter-

nacionais, que ganhou uma viagem 

de quatro dias para Salvador, na 

Bahia.

O segundo lugar foi para o Au-

ditor Fiscal Canísio de Souza, com 

o trabalho Imposto sobre a Tramita-

ção Causa Mortis e Doação – Aspec-

tos Teóricos e Práticos, que ganhou 

uma viagem de quatro dias a Flo-

rianópolis, em Santa Catarina. 

Para o presidente do SINDA-

FEP na gestão 2005-2007, o Prêmio 

SINDAFEP de Estudos Tributários 

e Fiscais é uma oportunidade de 

reconhecer o talento e a capacida-

de técnica da categoria.

SINDAFEP estimula estudo 
na área tributária e fiscal

nimos para garantir a trans-

parência das comissões que 

organizam e julgam os tra-

balhos recebidos de várias 

regiões do estado.

I PRÊMIO
A primeira edição 

do concurso contou 

Douglas Roberto Pereira pelo tra-

balho Recolhimento do ICMS pelo 

Regime de Caixa, que ganhou uma 

viagem de quatro dias para Ma-

ceió, em Alagoas.

O segundo lugar foi para o Au-

ditor Fiscal Eduardo Rover, que 

apresentou o trabalho Constituição 

e Extinção do Crédito Tributário e 
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 I Expoarte

Em 25 de março de 2006, o 

Sindicato dos Auditores Fiscais 

da Receita do Estado do Paraná 

(SINDAFEP) inovou ao lançar a I 

Expoarte.

A exposição teve como ob-

jetivo valorizar o desenvolvi-

mento artístico e cultural dos 

Auditores Fiscais e de seus fa-

miliares, gerando um ambiente 

de confraternização. Puderam 

participar da atividade filiados 

e familiares.

“Em nossa primeira mos-

tra tivemos o privilégio de en-

contrar trabalhos de alto nível 

técnico produzidos pela família 

fiscal”, conta o presidente do 

SINDAFEP na gestão 2005-2007, 

José Carlos Carvalho.

I EXPOARTE
A I Expoarte contou com a 

mostra de pinturas em telas em 

diversas técnicas como aquarela, 

óleo sobre tela, pintura moderna, 

entre outras. Além disso, a exibi-

ção também contou com obras de 

artesanato.

“Conhecíamos alguns talen-

tos, mas fomos surpreendidos 

com a grande variedade e qua-

lidade dos trabalhos apresenta-

dos”, relembra Carvalho.

A exposição recebeu 206 vi-

sitantes que apreciaram as 82 

obras expostas de vinte artistas, 

no qual as habilidades puderam 

ser apresentadas e apreciadas 

pelo conjunto do fisco parana-

ense.

II EXPOARTE
Em 19 de março de 2007, o 

SINDAFEP, repetindo o sucesso 

que obteve na primeira edição, 

lançou a II Expoarte.

A exposição, que ocorreu na 

sede do Sindicato, recebeu cerca 

de 300 visitantes que apreciaram 

os quadros e as obras de artesa-

nato.

Além de reunir os exposito-

res da primeira edição, a II mos-

tra também contou com a parti-

cipação de mais dez artistas, que 

trouxeram somente obras inédi-

tas.

Muitos visitantes deixaram 

mensagem aos artistas da família 

fiscal paranaense, destacando a 

sensibilidade, estímulo e alegria. 

CALENDÁRIO
Desde a primeira edição da 

Expoarte, o SINDAFEP elaborou 

um calendário com as obras ex-

postas.

De acordo com Carvalho a 

ideia da produção do material foi 

positiva.

“O aproveitamento das obras 

no desenvolvimento dos calen-

dários foi tão acertada e valori-

zou tanto o calendário que até 

hoje, em cada ano, ele é aguarda-

do como um presente”, comemo-

ra Carvalho.

Auditores Fiscais mostram 
talento em exposição artística

 II Expoarte

Além de reunir os exposito-Além de reunir os exposito-

res da primeira edição, a II mos-res da primeira edição, a II mos-

tra também contou com a parti-

cipação de mais dez artistas, que 

trouxeram somente obras inédi-

Muitos visitantes deixaram 

mensagem aos artistas da família 

fiscal paranaense, destacando a 

sensibilidade, estímulo e alegria. 

Desde a primeira edição da 

Expoarte, o SINDAFEP elaborou 

um calendário com as obras ex-

I Expoarte
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Diretoria
2005 a 2007

DIRETORIA DO SINDAFEP

GESTÃO 2005 A 2007

Presidente
José Carlos Carvalho
Vice-presidente sindical
Marinês Cortellini
Vice-presidente administrativo
Leodil João Staut
Vice-presidente financeiro
Gilson de Souza
Vice-presidente de aposentados 
Eduvirge Ferro

“A NOSSA GESTÃO, 2005/2007 

FOI O INÍCIO DE UMA NOVA FORMA DE 

ADMINISTRAR. VOLTADA PARA TODOS OS 

FILIADOS E COM OBJETIVOS PRÉ DEFINIDOS, 

ENTRE ELES A INTEGRAÇÃO DE TODOS 

E A ABERTURA DO SINDICATO PARA A 

SOCIEDADE.
JOSÉ CARLOS CARVALHO” 



Festa de posse da Diretora 
Executiva Estadual em 2005

Dia Internacional 

da Mulher em 2006

Jantar de final de ano em 2007

Lar dos Idosos Recanto do Tarumã 
no Programa Sindicato Cidadão

Cartaz feito por a
lunos no Projeto 

Cidadão em Ação

DEE e CRS em reu
nião 

com diretor da C
RE em 2006

SINDAFEP presente 
na Marcha em Brasília - EC 47

Reunião de aposentado
s

Retrato
2005 a 2007

II Expoarte




