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Nesse final de década, encerramos um ciclo. 
As demandas à Frente do Sindafep não foram 
poucas e nem fáceis, mas sempre mantivemos 

o espírito de luta, dedicação e diálogo. Concentramos 
nossas forças na defesa dos direitos da nossa cate-
goria e lutamos para fortalecer as administrações tri-
butárias. Conciliamos a atuação regional à nacional.

Encaramos grandes desafios, talvez alguns dos 
mais contundentes dos nossos 60 anos de história, 
já que a imagem do servidor público vem sendo sis-
tematicamente e injustamente dilapidada. E estar à 
frente de um Sindicato atualmente, principalmente 
que representa servidores públicos, exige coragem. 

O funcionalismo sofre um processo de desvalori-
zação que é reflexo do excesso de contrainformação 
que desvirtua o bom entendimento da realidade das 
coisas. É preciso trazer o entendimento de que pre-
cisamos de um Estado nem mínimo e nem máximo, 
mas do tamanho ideal para prover os direitos de to-
dos os cidadãos.

Aos meus colegas de diretoria, agradeço pela jor-
nada que trilhamos juntos e por terem sustentado 
os trabalhos realizados até aqui. Agradeço à Pública 
Central do Servidor e à FENAFISCO, entidades que 
participamos com atuação efetiva e construtiva. Aos 

Nem mínimo, nem máximo,  
precisamos de um Estado do  
tamanho ideal para prover os  
direitos de todos os cidadãos 

Wanderci Polaquini  Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná | Sindafep
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funcionários do Sindafep, do Hotel Rota do Sol, da Co-
lônia de Férias e das filiais pela dedicação e compro-
misso, bem como aos de todas as nossas assessorias. 

Aos membros dos conselhos, pelo compromisso e 
seriedade na condução dos respectivos órgãos. Aos 
colegas das administrações da Receita Estadual e da 
Secretaria de Estado da Fazenda que, em sua maioria, 
construíram uma boa relação em prol do nosso obje-
tivo: fortalecer a categoria e o fisco visando nosso fim 
último, que é bem servir à sociedade.

Com alegria me despeço da presidência, mas não 
da grande causa que é o fortalecimento dos Fiscos e 
das administrações tributárias. Por meio da Pública 
Paraná, seguirei ao lado da categoria e em defesa dos 
servidores públicos, dando todo apoio para a conti-
nuidade dos bons trabalhos do Sindafep.Presidente Regionais 
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Dia 9 
Em reunião, a diretoria executiva do Sindafep nomeou Fer-
nades dos Santos para vice-presidente jurídico da entida-
de, conforme compromisso de campanha.

Dias 11 e 12
O presidente do Sindafep, Wanderci Polaquini, e o vice-
-presidente sindical, Marco Aurélio Amaral Petrocini, es-
tiveram em Brasília (DF) na 179ª Reunião Extraordinária 
do Conselho Deliberativo da Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital (Fenafisco) para discutir e estruturar 
ações de combate à Reforma da Previdência.

Dia 13
A diretoria do Sindafep reuniu-se com o Banco Regional 
de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para definir 
parceria no V Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR).

Dia 16
O presidente do Sindafep e o vice-presidente jurídico da 
entidade se reuniram com a Associação Brasileira de En-
genharia Sanitária e Ambiental (Abes) para firmar parceria 
no V PGP-PR. Nesse mesmo dia, a diretoria do sindicato 
também definiu o cronograma de etapas do Prêmio, que 
valoriza projetos relacionados à administração pública.

Foi dada a largada para o V Prêmio Gestor Público Paraná 
com a abertura das inscrições. Enquanto isso, os avaliado-
res também começaram a visitar os municípios, a fim de 
auxiliar os gestores municipais no diagnóstico dos projetos 
que podem concorrer à premiação.

Dia 17
A nova diretoria do Sindafep visitou, pela primeira vez na 
gestão que se inicia, o diretor da Coordenação da Receita 
do Estado (CRE), JANEIRO DE 2017 Gilberto Calixto, para 
tratar das pendências com a classe, como os pagamentos 
de promoções e progressões dos auditores fiscais, além 
dos bolões atrasados.

A diretoria do Sindafep fez reunião com os funcionários da 
sede da entidade para apresentar formalmente os novos 
integrantes e definir como seriam os trabalhos com a nova 
gestão.

O presidente do Sindafep, Wanderci Polaquini, se reuniu 
com o diretor de mercado e relações institucionais da Fo-
mento Paraná, Luiz Renato Hauly, para discutir a continui-
dade de parceria para a quinta edição do PGP-PR.

Dia 18
A nova diretoria do Sindafep reuniu-se com os assessores 
jurídicos da entidade, Celina Galeb Nitschke e Ademar Nits-
chke Júnior, do escritório Nitschke, Graboski & Advogados 
Associados, para apresentar a nova equipe e acompanhar 
o andamento das ações tomadas pelo departamento.

Dia 19
Vitória! Com promoções já previstas no Projeto de Lei Or-
çamentária de 2017, o decreto publicado no Diário Oficial 
do Estado do Paraná promoveu 20 auditores fiscais da 
CRE.

Dia 24
A diretoria do Sindafep reuniu-se com os assessores da 
CRE para discutir pendências e demais assuntos de inte-
resse do fisco.

Sempre em busca da valorização de seus aposentados e 

pensionistas, o Sindafep 
dedicou uma homenagem 
a todos eles em comemo-
ração ao seu dia.

Dia 25 
O vice-presidente sindical do Sindafep, Marco Aurélio Amaral Petrocini, esteve 
na reunião da Comissão de Mobilização da Fenafisco, em Brasília, para discutir 
a PEC da Reforma da Previdência. Foram encaminhadas as estratégias de mo-
bilização unificada para barrar a proposta no Congresso Nacional.

Dia 26 
O vice-presidente jurídico do Sinda-
fep, Fernades dos Santos, participou 
de reunião no Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR), para dis-
cutir as homologações das aposenta-
dorias.

Dia 27
Fernades participou de um café da 
manhã na CRE, para conversar com 
os auditores e aprimorar o atendi-
mento às demandas da categoria.

Dia 30
Para tratar da aposentadoria dos auditores, Fernades dos 
Santos esteve com o assessor geral, Mauro Dal Bianco, e 
o assessor de recursos humanos, José Ayres dos Santos 
Junior, da CRE, em uma reunião do TCE-PR para buscar 
soluções administrativas no sentido de dar andamento ao 
processo de homologação das aposentadorias.

A diretoria do Sindafep reuniu-se no escritório do assessor 
jurídico da entidade, Romeu Bacellar, para discutir as ações 
judiciais em andamento propostas pelo setor jurídico.

Dia 31 
Os dirigentes do sindicato, Nilce Costa de Oliveira Nascen-
tes e Fernades dos Santos, participaram de uma reunião 
na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná 
(OAB-PR) para definir parceria para a realização do VII Se-
minário do Fisco Paranaense, em junho.
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Dia 1º
Wanderci Polaquini e Marco Auré-
lio Amaral Petrocini reuniram-se com 
o presidente da Associação dos Ma-
gistrados do Paraná (Amapar), Fre-
derico Mendes Júnior, para debater 
possíveis medidas conjuntas contra a 
Reforma da Previdência.

A diretoria do Sindafep e diversos auditores fiscais participaram da cerimônia 
de posse da nova mesa executiva da Assembleia Legislativa do Estado do Pa-
raná (Alep).

Dia 2
A vice-presidente de administração do sindicato, Nilce Costa de Oliveira Nas-
centes, e o vice-presidente jurídico, Fernades dos Santos, estiveram reunidos 
com o presidente da OAB-PR, José Augusto Araújo de Noronha, para reafirmar 
a parceria com a entidade no VII Seminário do Fisco Paranaense.

O Sindafep está sempre atento às 
demandas da categoria. Por isso, a 
diretoria do sindicato participou de 
uma reunião com a CRE. Na pauta, 
diversos tópicos, dentre eles as pen-
dências que o estado possui junto 
aos auditores fiscais.

Dia 6
O Sindafep entregou o troféu Cer-
vantes Fenafisco ao deputado federal 
Rubens Bueno, do Partido Popular 
Socialista (PPS). O prêmio é concedi-
do a pessoas ou instituições que de-
senvolvem projetos relevantes para a 
administração tributária.

Dia 7
Para garantir que o V PGP-PR seja 
um sucesso, os membros do Comitê 
Técnico do PGP-PR, juntamente com 
a diretoria do Sindafep, realizaram a 
primeira reunião do ano, com o pro-
pósito de dar continuidade à organi-
zação do Prêmio.

A diretoria do Sindafep se reuniu com 
o advogado Cristiano Yazbek para 
tratar de uma ação relacionada à co-
brança de tributação com relação ao 
plano de saúde, ocasião em que foi 
informado o trânsito em julgado favo-
rável ao Sindafep.

Dia 8
O presidente do Sindafep, Wanderci Polaquini, o vice-presidente de aposen-
tados e pensionistas da entidade, José Carlos Carvalho, e os representantes 
sindicais Osmar de Araújo Gomes e Jorge de Ávila visitaram o diretor do de-
partamento de Operação e Políticas Institucionais da Secretaria Municipal do 
Urbanismo e Assuntos Metropolitanos (SMAM) de Curitiba, Antônio Borges dos 
Reis, para divulgar o PGP-PR e buscar apoio.

O Sindafep se reuniu com o advogado Leonardo Ziccarelli Rodrigues, consultor 
na área de Previdência Social e acidente do trabalho para definir e discutir a 
palestra sobre a Reforma da Previdência, que aconteceria em 23 de fevereiro, 
durante o debate Reforma da Previdência: a Verdade sobre o Deficit e o Futuro 
das Aposentadorias, promovido pela entidade.

A diretoria do Sindafep firmou um 
acordo de patrocínio com o presi-
dente do Sistema de Cooperativas de 
Crédito do Brasil (Sicoob), Jefferson 
Nogarolli, para o V PGP-PR. Estiveram 
na reunião o presidente do Sindafep, 
Wanderci Polaquini, o membro do 
Comitê Técnico do Prêmio Osmar de 
Araújo Gomes, o presidente do Con-
selho Administrativo do Sicoob Cen-
tral Unicoob, Jefferson Nogaroli, e o 
diretor vice-presidente do Sicoob Sul, 
Allan Forti Rubira.

Dia 9
Para ampliar o diálogo com a classe, a 
diretoria do Sindafep recebeu, na sede 
da entidade, os membros do Conselho de 
Representantes Sindicais (CRS) da capital 
e a presidente da Associação dos Audito-
res Fiscais Estaduais de Curitiba (Asafe), 
Valéria Aparecida Pereira da Silva. Um dos 
pontos do encontro foi a agenda da nova 
diretoria. Desde o início, a nova gestão 
ampliou o diálogo com os filiados e com 
os demais órgãos do governo, ligados di-
retamente à categoria dos auditores fis-
cais.

Dia 10
Os dirigentes Marco Aurélio Amaral 
Petrocini e Fernades dos Santos se 
reuniram com o assessor e gerente 
de recursos humanos da CRE, José 
Ayres dos Santos Junior, para discutir 
assuntos de interesse da categoria.
 
Dia 13
Sempre atuando em conjunto com di-
versos parceiros no desenvolvimento 
de ações que trazem benefícios para 
toda a população, Wanderci Polaquini 
e José Carlos Carvalho se reuniram 
com a presidente do Programa do 
Voluntariado Paranaense (Provopar 
Estadual), Carlise Kwiatkowski, para 
reafirmar parceria.
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Dia 14
Os impactos negativos da Reforma da Previdência para os servidores públicos 
são enormes. Diante desses desafios, o vice-presidente sindical, Marco Aurélio 
Petrocini, participou, de 14 a 16 de fevereiro, de uma empreitada no Congresso 
Nacional, com a Fenafisco e os demais sindicatos filiados, na tentativa de abor-
dar os deputados federais e debater sobre os pontos prejudiciais da Reforma. 

A diretoria esteve com o advogado 
José Guilherme Rolim Rosa, do escri-
tório Rolim Rosa Advogados Associa-
dos, de São Paulo, que é responsável 
pelas ações judiciais para pagamento 
das quotas de produtividade dos apo-
sentados.

Dia 15
A diretoria do Sindafep reuniu-se 
mais uma vez com o advogado Cris-
tiano Yazbek para tratar da ação sobre 
a cobrança de tributação com relação 
ao plano de saúde.

Dia 16
O presidente do Sindafep, Wanderci 
Polaquini, e o membro do CRS Osmar 
de Araújo Gomes participaram de 
uma reunião com o delegado da 2ª 
Delegacia Regional da Receita Esta-
dual (DRR), Rafael Carlos Casanova, 
para ratificar a parceria em projetos 
da entidade.

A diretoria do Sindafep se reuniu com 
o presidente do TCE-PR, José Durval 
Mattos do Amaral, para discutir a par-
ceria no PGP-PR.

Dia 17
A parceria na organização do V PGP-PR 
entre o Sindafep e o Conselho Regional 
de Economia do Paraná (Corecon-PR) 
foi reafirmada em reunião com a pre-
sidente do Corecon, Maria de Fátima 
Miranda.

Dias 17 e 18
O vice-presidente sindical, Marco Au-
rélio Amaral Petrocini, participou do 
workshop Multiplicadores sobre a Refor-
ma da Previdência Social, que ocorreu 
em Brasília.

Dia 20
O Sindafep veiculou um outdoor em 
Apucarana, em homenagem ao ga-
nhador do melhor projeto do ano, no 
IV PGP-PR: a Rede de Mulheres Soli-
dárias e Protagonismo Feminino.

Dia 21
O Sindafep participou da reunião que 
marcou o início de um movimento em 
conjunto, cujo foco foi a criação de 
uma frente que debateu a Reforma 
da Previdência. Durante o encontro 
na sede da Amapar, mais de dez en-
tidades de carreiras típicas de estado 
se comprometeram em desenvolver 
estratégias para conseguir o apoio da 
sociedade contra a Reforma.

Dias 22 e 23
Os novos membros do CRS tomaram 
posse, oficialmente, para o mandato 
2017-2019. Na ocasião, também foi 
realizada a eleição da mesa diretora 
do Conselho.

Dia 23
O Sindafep organizou o debate Refor-
ma da Previdência: a Verdade sobre o 
Deficit e o Futuro das Aposentadorias. 
Mais do que um alerta para os audito-
res fiscais, o debate chamou a atenção 
da sociedade para os prejuízos que a 
Reforma trará às aposentadorias futu-
ras.

 

Dia 2
A diretoria do Sindafep reuniu-se com 
a Amapar para definir ações de inte-
resse da categoria.

Dia 7
Em reunião, o Sindafep confirmou 
apoio do TCE-PR para o V PGP-PR. O 
órgão é parceiro do Prêmio desde sua 
criação, em 2013.

Os auditores fiscais da 11ª DRR de 
Umuarama Osni Vito e Luiz Vidal di-
vulgaram o PGP-PR em reunião da 
Comunidade dos Municípios da Re-
gião de Campo Mourão (Comcam). 
Na ocasião, 25 prefeitos assistiram 
às explanações dos auditores sobre 
os principais objetivos da premiação, 
as condições para a inscrição e as 
informações referentes ao banco de 
projetos.

Dias 7 a 9
Os dirigentes do Sindafep participa-
ram da 180ª Reunião do Conselho 
Deliberativo da Fenafisco, na qual 
debateram os impactos negativos 
da Reforma da Previdência. Uma das 
deliberações da reunião foi a aprova-
ção unânime, para somar à grande 
mobilização das carreiras de Estado 
em todo o país, contra a Reforma da 
Previdência.

Dia 8
A vice-presidente de administração, Nilce Costa de Oliveira Nascentes, e o vice-
-presidente jurídico, Fernades dos Santos, participaram de coquetel beneficente 
em apoio ao projeto Bebê Solidário.

Dia 10
O Conselho Fiscal da Fenafisco se reuniu pela primeira vez na sede da federa-
ção para avaliar as contas da entidade. Na reunião, o conselheiro João Marcos 
de Souza – indicado pelo Sindafep – foi eleito para a presidência do colegiado.

O salão da Sociedade Thalia ficou 
repleto de auditores fiscais e convi-
dados, que foram participar das co-
memorações do 28º Encontro do Dia 
Internacional da Mulher, realizado 
pelo Sindafep. Como é de tradição na 
entidade, o encontro foi uma oportu-
nidade para destacar a contribuição 
fundamental das mulheres na socie-
dade.

Dia 13
Para tratar da homologação de aposentadorias de auditores fiscais filiados ao 
Sindafep, o vice-presidente jurídico, Fernades dos Santos, e o assessor da As-
sessoria e Gerência de Recursos Humanos (AGRH) da CRE, José Ayres dos 
Santos Junior, participaram de uma reunião na Paranaprevidência.

Dia 14
Após uma longa negociação, onde os números foram discutidos à exaustão, a 
diretoria do Sindafep e a Unimed definiram o reajuste anual da mensalidade do 
plano de saúde.

Para ampliar os parceiros do PGP-PR, o Sindafep participou de uma reunião 
com o vice-presidente e diretor administrativo do BRDE, Orlando Pessuti.
Para discutir a homologação das aposentadorias perante o TCE-PR, a diretoria 
do Sindafep reuniu-se com o advogado Francisco Zardo – que acompanha o 
caso – para tratar sobre a questão.
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Dia 16
A diretoria executiva do Sindafep 
participou do lançamento do Progra-
ma Paraná Competitivo, no Salão de 
Atos do Palácio do Governo.

Dias 16 e 17
O vice-presidente jurídico do Sinda-
fep, Fernades dos Santos, e a assis-
tente do departamento jurídico Cami-
la Andressa Kempinski participaram 
do I Simpósio Brasileiro de Processo 
Civil – que aconteceu no Teatro Posi-
tivo, em Curitiba.

Dia 17
A diretoria do Sindafep deu continui-
dade às discussões com o advogado 
Francisco Zardo sobre as homologa-
ções das aposentadorias perante o 
TCE-PR.

Dia 20
O Conselho Estadual dos Direitos do 
Idoso do Paraná (Cedi-PR) elegeu os 
representantes da sociedade civil que 
irão atuar no órgão até 2019. Mesmo 
sem participar das eleições, a direto-
ria do Sindafep informou que continua 
apoiando todas as ações do Conse-
lho, em defesa dos direitos da pessoa 
idosa.

Dia 23
As auditoras fiscais da 9ª DRR Marta 
Gambini e Rosa Fátima dos Santos 
iniciaram divulgação do PGP-PR nos 
municípios da região.

Dia 24
A diretoria do sindicato se reuniu com 
auditores da CRE e das 1ª e 2ª DRRs 
para discutir as ações do Sindafep 
para barrar a Reforma da Previdência.

Dia 28
A diretoria do Sindafep reuniu-se 
com os advogados Adriana da Costa 
Ricardo Schier e Romeu Bacellar para 
tratar dos bolões dos aposentados e 
pensionistas.

Dia 29
Os dirigentes Wanderci Polaquini e 
José Carlos Carvalho reuniram-se 
com a presidente do Provopar Esta-
dual, Carlise Kwiatkowski, para dis-
cutir a participação do Sindafep na 
campanha Volta às Aulas.

Dia 30
A diretoria do Sindafep retomou a 
tradicional reunião mensal de apo-
sentados, com a presença de mais 
de 80 auditores aposentados e pen-
sionistas.

O presidente do Sindafep, Wanderci 
Polaquini, e o vice-presidente jurídi-
co da entidade, Fernades dos Santos, 
reuniram-se novamente com o advo-
gado Francisco Zardo para acompa-
nhar as homologações das aposenta-
dorias perante o TCE-PR.

Dia 31
A Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep) amanheceu repleta de traba-
lhadores contrários à Reforma da 
Previdência – apresentada por meio 
da PEC 287/2016. A diretoria do Sin-
dafep participou de audiência pública, 
na Alep, que discutiu a Reforma da 
Previdência.

O presidente do sindicato, Wanderci 
Polaquini, o vice-presidente para as-
suntos dos fiscos estadual e distrital 
da Pública – Central do Servidor, João 
Marcos de Souza, e o presidente do 
Sindicato dos Agentes Fiscais de Ren-
das do Estado de São Paulo (Sina-
fresp), Alfredo Maranca, se reuniram 
em Londrina para discutir a propos-
ta de reforma tributária do deputado 
federal Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), 
relator da matéria na Câmara dos De-
putados.

Dia 4
O Comitê Técnico do PGP-PR se reu-
niu, na sede do Sindafep, para tratar 
dos encaminhamentos da divulgação, 
parcerias e mudanças da quinta edi-
ção do Prêmio.

Dias 4 e 5
Dirigentes do Sindafep e do fisco es-
tadual e distrital estiveram no Con-
gresso Nacional para dar sequência 
ao trabalho de mobilização parlamen-
tar contra as Reformas da Previdên-
cia e Trabalhista.
A Fenafisco reforçou sua atuação di-
vulgando o ato público, de 12 de abril, 
contra a PEC 287/2016.

Dia 8

Dia 8
A Asafe realizou um dia de lazer 
ediversão para os auditores fiscais 
de Curitiba e seus familiares, na 
chácara da entidade, em Colombo. 
A vice-presidente de administração 
do Sindafep, Nilce Costa de Oliveira 
Nascentes, esteve no evento para 
participar da confraternização com a 
categoria.

Dias 10 a 12
Em ato público, a Fenafisco lançou o Radar da Previdência contra a PEC 
287/2016. Participaram do ato e da 181ª Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo da Fenafisco, Wanderci Polaquini e Marco Aurélio Amaral Petroci-
ni, representando o Sindafep. Diversos auditores do Paraná também estiveram 
presentes.

Dia 20
A diretoria executiva do Sindafep reu-
niu-se com representantes sindicais 
das 1ª e 2ª DRRs e da CRE, para es-
clarecer dúvidas e discutir temas de 
interesse dos auditores.

Dia 24
A diretoria do Sindafep reuniu-se com 
o advogado Francisco Zardo para tra-
tar das homologações das aposenta-
dorias perante o TCE-PR.
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Em assembleia extraordinária, audito-
res fiscais do Paraná decidiram pela 
adesão à Greve Geral de 28 de abril, 
em protesto contra a Reforma da Pre-
vidência.

Dia 27
A diretoria do Sindafep, em reunião 
mensal de aposentados e pensionis-
tas, alertou para os golpes que o seg-
mento vem sofrendo.
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Dia 26
Os conselheiros do CRS reuniram-se 
em mais uma ocasião para discutir os 
assuntos de interesse do fisco.

A diretoria do Sindafep reuniu-se com 
o diretor da CRE, Gilberto Calixto, para 
tratar das pendências da categoria.

Dia 2
A diretoria do Sindafep reuniu-se com o presidente 
do Observatório Social do Brasil (OSB), Ney da Nóbre-
ga Ribas, para definir a participação da entidade no 1°  
Congresso do Pacto pelo Brasil.

Dias 3 e 4
O Sindafep esteve em Brasília para acompanhar a sessão 
da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, na qual 
foi aprovado o relatório da PEC 287/2016, que trata da 
Reforma da Previdência.

Dia 28
Contra a Reforma da Previdência, os auditores fiscais 
fizeram um dia de paralisação em todo o Paraná. Tanto 
na capital quanto nas regionais foram distribuídos ma-
teriais para conscientizar e mostrar quais são os riscos 
e os impactos que seriam causados com a aprovação 
da PEC 287/2016.

Wanderci Polaquini e Marco Aurélio Amaral Petrocini – 
como membros da Comissão de Reforma Tributária da 
Fenafisco – reuniram-se em Brasília para elaborar novos 
eixos de trabalho.

Dia 5
Nilce Costa de Oliveira Nascentes e o coordenador da Es-
cola de Administração Tributária (Esat), Carlos Dell Agnelo, 
estiveram reunidos na Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR) para discutir um termo de acordo para 
a realização do PGP-PR.

O vice-presidente jurídico do Sindafep, Fernades dos San-
tos, e o advogado Francisco Zardo reuniram-se no TCE-PR 
para tratar do registro dos processos de aposentadorias 
dos auditores fiscais que protocolaram seus pedidos a par-
tir de 2013.

Dia 9
A diretoria do Sindafep, representada 
por Fernades dos Santos e Nilce Cos-
ta de Oliveira Nascentes, esteve com 
o presidente da Comissão de Direito 
Tributário da OAB-PR, Fabio Artigas 
Grillo, para discutir a participação da 
Ordem no VII Seminário do Fisco Pa-
ranaense.

Dia 10
O presidente do Sindafep esteve em 
Brasília para uma reunião extraordi-
nária da Fenafisco, que discutiu as 
estratégias da categoria para barrar 
a Reforma da Previdência – um dia 
após a votação dos destaques da PEC 
287/2016.

Dias 8 a 11
O Sindafep esteve no 1° Congresso 
do Pacto pelo Brasil, realizado em 
Curitiba, divulgando o PGP-PR. Foram 
distribuídos folders e um vídeo do Prê-
mio foi exibido para os participantes.
Dias 3 e 4 Wanderci Polaquini e Mar-
co Aurélio Amaral Petrocini – como 
membros da Comissão de Reforma 
Tributária da Fenafisco – reuniram-se 
em Brasília para elaborar novos eixos 
de trabalho.

Dias 4 a 14

Nestes 10 dias, o sindicato esteve 
presente na 45ª Expoingá, junto com 
a 9ª DRR de Maringá, divulgando o 
PGP-PR e as demais ações institucio-
nais que desenvolve. 

Dia 15
O Sindafep intensificou sua atuação 
contra a aprovação da Reforma da 
Previdência, pressionando os parla-
mentares paranaenses. Neste dia, a 
diretoria reuniu-se com os deputa-
dos federais Luciano Ducci (PSB-PR), 
Nelson Meurer (PP-PR) e Reinhold 
Stephanes (PSD-PR).

Dia 16

A diretoria do Sindafep reuniu-se com o diretor da CRE, Gilberto Calixto, e seu 
assessor Mauro Dal Bianco, para dar continuidade às discussões sobre ques-
tões de interesse da categoria, como promoções, bolões e a nova Resolução 
de quotas de produtividade.

Dia 17
O presidente do Sindafep reuniu-se 
com a vice-presidente de adminis-
tração e com o conselheiro fiscal da 
Fenafisco, João Marcos de Souza, 
para definir questões referentes ao VII 
Seminário do Fisco Paranaense.

Dia 18
A diretoria do Sindafep reuniu-se com 
o deputado federal Osmar Bertoldi 
(DEM-PR) para pedir seu apoio à não 
aprovação da Reforma da Previdên-
cia.

O Sindafep reuniu-se com o presi-
dente da Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná (Fiep), Edson 
Campagnolo, para convidar a entida-
de para participar do VII Seminário do 
Fisco Paranaense.

Dia 22
O Sindafep esteve com a deputada 
federal Leandre Dal Ponte (PV-PR) 
pedindo seu apoio à não aprovação 
da Reforma da Previdência.
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Dia 23
A diretoria do Sindafep esteve em Brasília em uma reunião de urgência da 
Fenafisco para tratar das reformas que afetam diretamente os auditores fiscais.

O Sindafep entregou 2 mil kits escolares junto com o Provopar Estadual na 
campanha Volta às Aulas, que prevê o auxílio às famílias em situação de risco 
e vulnerabilidade social. O presidente do Sindafep, Wanderci Polaquini, e a vi-
ce-presidente de administração, Nilce Costa de Oliveira Nascentes, estiveram 
presentes.

Dia 24
A Fenafisco e os sindicatos filiados ocuparam a Esplanada dos Ministérios, em 
Brasília, no Ato Público em Defesa da Democracia e Contra as Reformas.
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Dia 25
Cerca de 60 aposentados e pensio-
nistas filiados ao Sindafep estiveram 
na sede antiga da entidade para mais 
uma reunião mensal.

Dias 29 e 30
Wanderci Polaquini e Marco Aurélio 
Amaral Petrocini estiveram em São 
Paulo participando do Seminário In-
ternacional – Tributo ao Brasil: a Re-
forma que Queremos, em São Paulo. 
O evento alertou sobre os problemas 
da tributação do consumo no Brasil e 
sobre a urgência de sua reforma.

Dia 31
Os membros do CRS estiveram em 
reunião extraordinária e ordinária dis-
cutindo temas de interesse da cate-
goria dos auditores ficais.

Dia 1º
O presidente do Sindafep, Wanderci 
Polaquini, e o vice-presidente de apo-
sentados e pensionistas, José Carlos 
Carvalho, estiveram no Palácio das 
Araucárias em reunião com a Secre-
taria de Estado da Administração e 
da Previdência (Seap) para tratar das 
indicações para os conselhos da Pa-
ranaprevidência.

Dia 5
Wanderci Polaquini e José Carlos 
Carvalho participaram de uma reu-
nião na sede do Sindicato das Classes 
Policiais Civis do Estado do Paraná 
(Sinclapol), junto a outras entidades 
que formam o Fórum Associativo e 
Sindical dos Servidores (FASS), para 
discutir. 

Dias 7 a 9
O vice-presidente sindical, Marco Au-
rélio Amaral Petrocini, esteve em São 
Luiz, no Maranhão, para as atividades 
da 182ª Reunião do Conselho Delibe-
rativo da Fenafisco.

Dia 8
A diretoria do Sindafep reuniu-se com 
o presidente da OAB-PR, José Augus-
to Araújo de Noronha, e o presidente 
da Comissão de Direito Tributário da 
OAB-PR, Fábio Artigas Grillo, para 
discutir a participação da entidade no 
VII Seminário do Fisco Paranaense.

Dias 9 a 11
Como é de tradição, todo ano o Sindafep promove come-
morações especiais para seus filiados celebrarem o Dia 
dos Namorados no Hotel Rota do Sol, em Guaratuba. Neste 
ano, cerca de 80 auditores fiscais, familiares e convidados 
aproveitaram a programação.

Dia 12
O Sindafep e as outras entidades que compõem o FASS 
encaminharam, em reunião no Sinclapol, os nomes dos 
candidatos a conselheiros para ocuparem as vagas nos 
conselhos da Paranaprevidência.

Dia 13

A diretoria executiva do Sindafep reuniu-se com os au-
ditores fiscais da 1ª e 2ª DRRs e da CRE para tratar de 
assuntos de interesse da categoria.

A vice-presidente de administração do sindicato, Nilce 
Costa de Oliveira Nascentes, e o vice-presidente jurídico, 
Fernades dos Santos, estiveram com o secretário de fi-
nanças de Curitiba, Vitor Puppi, para convidá-lo para o VII 
Seminário do Fisco Paranaense.

Dia 14
O Comitê Técnico do PGP-PR reuniu-se para 
discutir as atividades de divulgação desen-
volvidas no primeiro semestre e planejar as 
próximas ações de promoção do Prêmio.

Dia 20
A diretoria da entidade esteve na Parana-
previdência, em reunião com o presidente, 
Wilson Quinteiro, para discutir interesses da 
categoria.

Dia 22
Fernades dos Santos e Marco Aurélio Ama-
ral Petrocini estiveram com Ademar Nits-
chke Júnior, do escritório Nitschke, Graboski 
& Advogados Associados, para tratar do an-
damento de alguns processos.

Dia 24
Em Assembleia Geral Ordinária os auditores fiscais fi-
liados ao Sindafep aprovaram – por unanimidade – a 
prestação de contas referente ao exercício de 2016 da 
entidade.

Dia 26
Ainda para tratar das nomeações dos conselheiros na 
Paranaprevidência, o Sindafep se reuniu com o diretor de 
administração, José Lagana.
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Dias 27 e 28

A Fenafisco realizou o workshop Concerta Brasil. O evento discutiu as perspectivas da Reforma 
Tributária e reuniu diversas entidades, entre elas o Sindafep, que foi o anfitrião do encontro.

Dia 29
Em reunião mensal com aposentados e pensionistas, o 
Sindafep discutiu o andamento das ações judiciais de cada 
grupo.

Dias 29 e 30
Auditores fiscais da Receita Estadual do Paraná 
e de vários estados do país participaram do VII 
Seminário do Fisco Paranaense, promovido pelo 
Sindafep. O tema da sétima edição foi Reforma 
Tributária:
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Dia 5
A diretoria do Sindafep esteve em Guaratuba, no litoral do 
Paraná, para uma reunião com o prefeito do município, Ro-
berto Justus. Na ocasião foi firmada uma parceria entre a 
entidade e a prefeitura, com o intuito de atrair eventos para 
o município durante os meses da baixa temporada, visando 
à ocupação da Colônia de Férias na baixa temporada.

A diretoria do Sindafep, representada pelo vice-presidente 
de aposentados e pensionistas, José Carlos de Carvalho, e 
pelo vice-presidente de finanças, Raul Wellner Filho, este-
ve no gabinete do prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, 
para discutir o alto reajuste nos valores venais dos imóveis 
localizados no município. No caso da Colônia de Férias e 
do Hotel Rota do Sol, o Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), que em 2016 foi de R$ 44 mil, passou para R$ 106 
mil, representando um reajuste de 141%, em detrimento 
da inflação para o período que foi pouco mais de 6%. Após 
diversas tratativas conseguimos reduzir o IPTU de 2017 
para o montante de R$ 83 mil.

Dia 6

JULHO

O Sindafep reuniu-se com o diretor de aposentados e pensionistas da 
Fenafisco, Celso Malhani, e com o presidente do Conselho Fiscal da 
Fenafisco, João Marcos de Souza, para definir questões referentes ao 
Encontro Nacional de Aposentandos, Aposentados e Pensionistas dos 
Fiscos Estaduais e Distrital (Enape).

Dia 7
O vice-presidente de finanças do 
Sindafep, Raul Wellner Filho, e o vi-
ce-presidente jurídico da entidade, 
Fernades dos Santos, participaram 
do seminário A Previdência do Brasil 
e a Previdência do Estado do Paraná, 
que mostrou resultados de auditorias 
e análises técnicas sobre os números 
da Previdência.

Dia 10
Os avaliadores do PGP-PR da 3ª DRR, 
Arivaldo Antunes Rodrigues e Paulo 
Henrique Cieslak, finalizaram a divul-
gação aos 21 municípios da regional 
de Ponta Grossa.

Dia 12
O presidente do Sindafep, Wanderci 
Polaquini, e o presidente do Sindicato 
dos Servidores do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná (Sindicontas-PR), 
Luiz Tadeu Grossi Fernandes, reuni-
ram-se com o vice-presidente dos 
fiscos estaduais e distrital da Pública 
– Central do Servidor, João Marcos de 
Souza para tratar dos detalhes a res-
peito da criação da central no Paraná.

Dia 13
A diretoria do Sindafep esteve com o 
diretor de administração da Parana-
previdência, José Lagana, para discu-
tir assuntos do interesse do fisco.
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AGOSTO
Dia 18
O presidente do Sindafep, Wanderci Polaquini, e o vice-presidente de aposenta-
dos e pensionistas, José Carlos Carvalho, se reuniram com a advogada Adriana 
da Costa Schier para discutir a instituição da Lei Orgânica Nacional da Admi-
nistração Tributária, assim como o andamento dos processos de aposentados e 
pensionistas referentes às ações de execução dos bolões.

Durante reunião do Comitê Técnico do PGP-PR, o prazo de inscrição para esta 
edição do Prêmio foi prorrogado para 31 de agosto.

Dia 24
O vice-presidente jurídico do 
Sindafep, Fernades dos San-
tos, e o advogado Francisco 
Zardo reuniram-se para tratar 
da homologação dos proces-
sos de aposentadorias dos au-
ditores fiscais. 

A diretoria alertou os aposen-
tados e pensionistas filiados à 
entidade sobre novos golpes 
que estavam sendo aplicados, 
como ligações referentes a pe-
didos de depósitos de valores 
em nome do Grupo Sul Amé-
rica Seguros ou do Caixa de 
Pecúlios, Pensões e Montepios 
Beneficente (Capemi).

Dias 25 a 27
Wanderci Polaquini e Marco Aurélio Amaral Petrocini 
estiveram em São Paulo para a reunião da Comissão 
de Reforma Tributária da Fenafisco, onde definiram 
um cronograma de trabalho e debateram a propos-
ta do deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), 
visando à confecção de uma proposta de Reforma 
Tributária ampla e socialmente mais justa.

Dia 27
O Sindafep promoveu para os aposentados e pensionistas da entidade uma 
“festa julina” com decoração e comidas típicas.

O presidente do Sindafep, Wanderci Polaquini, e o presidente do Conselho Fis-
cal da entidade, Agenor Carvalho Dias, estiveram presentes na reunião mensal 
do Conselho Fiscal da Paranaprevidência, do qual foram indicados para serem 
conselheiros.

Dia 31
O membro do CRS Osmar 
de Araújo Gomes tomou 
posse no Conselho Munici-
pal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (CMDPI), ocupando 
a vaga da Associação Na-
cional de Gerontologia do 
Paraná (ANG-PR), entidade 
à qual o Sindafep é filiado.

Dia 3
O presidente do Sindafep reuniu-se 
pela segunda vez com sindicatos 
de outras categorias de servidores 
públicos para debater a constituição 
de uma diretoria estadual da Pública 
– Central do Servidor no estado.

Dia 1º
O presidente do Sindafep, 
Wanderci Polaquini, e o 
vice-presidente, Marco 
Aurélio Amaral Petrocini, 
reuniram-se com o diretor 
da CRE, Gilberto Calixto, 
para tratar das promoções 
e bolões dos auditores 
fiscais.

Dia 9
Representantes do Sindafep participaram do curso Reforma Trabalhista 
(Como É e Como Será), promovido pela editora empresarial Econet, na 
Associação Comercial do Paraná (ACP).

Dias 9 a 11
Wanderci Polaquini e Marco Aurélio 
Amaral Petrocini participaram da 
183ª Reunião do Conselho Delibe-
rativo da Fenafisco, que debateu o 
cenário político, econômico e finan-
ceiro do país.

Dia 16
A diretoria do Sindafep reuniu-se 
para debater estratégias de divulga-
ção do V PGP-PR. Nesta edição do 
Prêmio foi utilizado o recurso de te-
leconferência para as apresentações 
dos projetos ao Comitê Técnico.

Dia 21
O presidente do Sindafep e o vice-
-presidente sindical participaram 
da mesa de abertura do I Fórum de 
Gestão e Economia da Universida-
de Tecnológica Federal do Paraná. 
O evento contou com palestra do 
deputado Luiz Carlos Hauly.
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SETEMBRO

Dia 28
O presidente do Sinda-
fep, Wanderci Polaquini, 
participou de uma audiên-
cia pública no Plenarinho 
da Alep para debater a 
redistribuição dos recursos 
entre os Poderes Executi-
vo, Legislativo e Judiciário.

Dia 25
O presidente do Sinda-
fep, Wanderci Polaquini, 
realizou uma reunião com 
o presidente da Fenafisco, 
Charles Alcantara, e com 
o coordenador da Comis-
são de Reforma Tributária, 
João Marcos de Souza, 
para discutir a contrata-
ção da advogada Adriana 
Schier.

Dias 29 e 30
Marco Aurélio Amaral 
Petrocini representou a 
entidade em atividades 
promovidas pela Fenafisco 
no Congresso Nacional.

Dia 31
Em reunião mensal, aposentados e pensionistas recebe-
ram informações sobre o andamento das ações judiciais 
e houve a divulgação do Enape.
Encerramento do período de inscrições do V PGP-PR. 
Foram registrados 123 projetos. O tema desta edição do 
Prêmio é saneamento básico.

Dias 7 a 9
Realização do 27º Encon-
tro dos Fiscais Aposenta-
dos e Pensionistas (EFA) 
do Sindafep, na Colônia 
de Férias do sindicato, em 
Guaratuba (PR). O evento 
contou com atividades 
recreativas e competições 
em diversas modalidades, 
além de uma reunião 
sobre a conjuntura política 
do país e o lançamento do 
livro Rumando a um Novo 
Horizonte, escrito pela 
pensionista Roseles Bitten-
court. O encerramento foi 
marcado pela entrega de 
medalhas aos vencedores 
dos torneios.

Dia 12
Representantes do Sindafep participaram do lançamento da Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Equilíbrio do Federalismo Fiscal Brasileiro, uma iniciativa da Fenafisco, 
realizado no salão nobre da Câmara dos Deputados. O objetivo da Frente é debater as 
competências tributárias e as responsabilidades dos entes federados.

Dia 13
A diretoria do Sindafep reuniu-se 
com o advogado e ministro aposen-
tado do Superior Tribunal Federal 
(STF) José Paulo Sepúlveda Perten-
ce, em seu escritório em Brasília, 
para tratar da Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) 5510, de ques-
tões relacionadas à ação no Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJ-PR) e dos 
incidentes de inconstitucionalidade 
contra as Leis 92/2002 e 131/2010.

Representantes do Sindafep partici-
param do Ato Público PEC 186 – O 
Fisco e a Sociedade Juntos pelo 
Fim da Sonegação, na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, organizado 
pela Fenafisco em parceria com as 
entidades que compõem o Fórum 
Nacional do Fisco.

Dias 19 e 20
O presidente do Conselho Fiscal da 
Fenafisco, João Marcos de Souza, 
representou o Sindafep em reunião 
realizada pela Comissão de Reforma 
Tributária da Federação. O foco foi 
discutir o parecer para alterar o texto 
preliminar da Reforma Tributária, 
relatada pelo deputado federal Luiz 
Carlos Hauly na Câmara dos Depu-
tados.

Dia 28
Aposentados e pensionistas do 
Sindafep participaram da reunião 
mensal, que apresentou informes 
sobre o andamento das ações 
judiciais e um alerta sobre um 
golpe aplicado por falsos escritó-
rios jurídicos, que estavam ligando 
ou mandando correspondências 
cobrando o ressarcimento de 
custas sobre valores a receber de 
ações judiciais. 
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Dia 5
A diretoria do Sindafep participou de uma reunião com o 
advogado Francisco Zardo, no Escritório Professor René 
Dotti. Os participantes debateram estratégias, argumentos 
e recursos a serem apresentados ao ministro Luiz Roberto 
Barroso, do STF, na ADI 5510.
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Dia 9
Representantes do Sindafep par-
ticiparam de uma reunião com os 
advogados Romeu Felipe Bacellar, 
Adriana Schier e Fabianne Gusso 
Mazzaroppi, do escritório Bacellar & 
Andrade Advogados Associados para 
discutir o andamento das ações de 
execução de sentença do bolão.

Dia 10
O Sindafep recebeu lideranças do serviço público do Paraná para debater quatro temas principais em um evento 
promovido pela Pública – Central do Servidor. As discussões abordaram os seguintes assuntos: Justiça Fiscal no 
Brasil, Transparência nas Contas Públicas, Crise da Segurança Pública e Sindicalismo Pós-Reforma Trabalhista.

Dias 12 a 14
Realização da 32ª Fiscalía-
da na Colônia de Férias do 
Sindafep. O evento foi mar-
cado pelas competições e 
confraternizações, como a 
Fiscalfest.

Dia 25
O Sindafep e a Fenafisco reuniram-se com o deputado fe-
deral Luiz Carlos Hauly, relator da Reforma Tributária, para 
entregar uma Nota Técnica elaborada pelas entidades com 
sugestões e críticas ao texto da proposta.

Dia 26
A Comissão Julgadora do V PGP-PR reuniu-se para ava-
liar os projetos apresentados ao Comitê Técnico e definir 
os vencedores da edição. 

Em reunião mensal, aposentados e pensionistas recebe-
ram informações sobre o andamento das ações judiciais e 
outros assuntos de seu interesse.

NOVEMBRO
Dias 8 a 10
Dirigentes sindicais, con-
gressistas e servidores fis-
cais tributários de diversos 
estados participaram do VII 
Enape, organizado pela Fe-
nafisco em parceria com o 
Sindafep, na cidade de Foz 
do Iguaçu (PR). 

Dias 20 a 24
Realização da XII Expo-
arte e da IX Expofoto na 
Alep. As exposições são 
uma iniciativa do Sindafep 
e reúnem obras de arte e 
fotografias da família fiscal 
paranaense, incentivando 
o desenvolvimento artístico 
e cultural dos filiados.

Dia 20
Auditores fiscais filiados ao 
Sindafep discutiram sobre 
a venda da Sede Social 
da entidade, mas não foi 
possível deliberar sobre a 
proposta de alienação do 
imóvel feita pela construto-
ra A.Yoshii devido à falta de 
quórum qualificado para a 
assembleia. Entretanto foi 
uma oportunidade de es-
clarecer dúvidas a respeito 
do assunto.



BALANÇO DE GESTÃO | SINDAFEP 2017 - 2019BALANÇO DE GESTÃO | SINDAFEP 2017 - 2019

24

NOVEMBRO DEZEMBRO

2017
25

2017

Dia 21
Cerimônia da premiação 
do V PGP-PR, na Alep. O 
evento recebeu gestores 
paranaenses, autoridades, 
auditores fiscais, parla-
mentares e outros con-
vidados para celebrar o 
encerramento do Prêmio, 
uma iniciativa do Sindafep 
que reconhece projetos 
criativos e inovadores das 
administrações públicas 
municipais do estado.

Dia 22
A diretoria do Sindafep e os 
organizadores do PGP-PR 
reuniram-se para avaliar 
como foi a edição deste 
ano.

Dia 30
Em reunião mensal, 
aposentados e pensio-
nistas do Sindafep dis-
cutiram o andamento 
das ações judiciais de 
3.300 quotas, que tive-
ram início em 2005 e 
começaram a ter resul-
tados positivos.

Dia 30
Os auditores fiscais filiados 
ao Sindafep aprovaram por 
unanimidade a venda da 
Sede Social da entidade.

Dia 1º
A diretoria do Sindafep se reuniu 
com o secretário da Fazenda, Mau-
ro Ricardo Costa, para tratar de as-
suntos relacionados à categoria dos 
auditores fiscais. O encontro foi uma 
oportunidade de debater a situação 
financeira do Paraná e o papel da 
CRE nesse contexto.

Dia 14
O Sindafep assinou um convênio com a Associação 
dos Servidores da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (ASSUTEF-PR) para a utilização das Colô-
nias de Férias do sindicato em Guaratuba e em Porto 
Rico (PR). O objetivo é fazer com que mais pessoas 
frequentem os locais.

Dia 6
O Sindafep lançou o boletim eletrôni-
co e o envio de notícias pelo What-
sApp. Essa é uma forma de manter 
os auditores fiscais atualizados sobre 
questões que afetam a categoria. As 
principais notícias da semana são en-
viadas por e-mail e pelo celular aos 
filiados cadastrados.

Dia 9
A família fiscal se reuniu no Buf-
fet du Batel para realizar a festa de 
confraternização de final de ano do 
Sindafep. O evento marcou o encer-
ramento de um ano de muito trabalho 
em defesa da categoria dos auditores 
fiscais, em parceria com instituições 
paranaenses e nacionais.

Dia 15
Para beneficiar os filiados com parce-
rias que tragam vantagens a todos, o 
Sindafep apresentou o convênio com 
a Universidade Positivo. Associados 
e dependentes diretos (cônjuges 
e filhos) têm 10% de desconto nas 
mensalidades dos cursos oferecidos 
pela instituição.
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Dia 15 
Iniciando as atividades de 2018, o 
Sindafep abriu o processo de inscri-
ção para o VI Prêmio Gestor Público 
Paraná (PGP-PR). Neste ano, o tema 
foi Agricultura: Produtividade e Sus-
tentabilidade. 

Dia 17 
O Sindafep realizou a doação de te-
levisores analógicos para entidades 
filantrópicas. Nove aparelhos foram 
doados para o Rotary Club Riomafra, 
de Rio Negro (PR) e a Ação Social do 
Paraná (ASP) recebeu 40 televisores. 

Dia 24
No dia do aposentado o Sindafep 
prestou homenagem àqueles que 
contribuíram para o desenvolvimento 
e a história do Paraná. 

Dia 30 
O Sindafep participou da campanha 
da Fenafisco contra a Reforma da 
Previdência. Também realizou a cam-
panha por meio do compartilhamen-
to de postagens nas mídias sociais, 
desmentindo as propagandas do go-
verno sobre o projeto. 

O presidente do Sindafep, Wander-
ci Polaquini, e o vice-presidente de 
aposentados e pensionistas, José 
Carlos Carvalho, reuniram-se com 
o presidente do Conselho Regional 
de Economia da 6ª Região (Corecon-
-PR), Celso Bernardo, para renovar o 
apoio do órgão ao PGP-PR. 

Os funcionários dos setores de re-
servas, de contabilidade, de recep-
ção e de tecnologia da informação 
do Sindafep participaram de um trei-
namento sobre o software de reser-
vas Desbravador. 

Dia 31
O presidente do Sindafep e o coordenador-geral do PGP-PR, Laerzio Chiesorin 
Junior, reuniram-se com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Paraná (Alep), e o deputado estadual Ademar Traiano (PSDB-PR), para apresen-
tar o relatório do V PGP-PR.

Dia 1º 
O Sindafep se reuniu com 
o ex-governador e presi-
dente do Banco Regional 
de Desenvolvimento do Ex-
tremo Sul (BRDE), Orlando 
Pessuti, para apresentar o 
PGP-PR, buscando apoio 
das instituições e reforço 
na divulgação do prêmio.

Também neste dia, a dire-
toria do Sindafep se reuniu 
com o diretor da Coordena-
ção da Receita do Estado 
(CRE), Gilberto Calixto, para 
discutir a respeito de traba-
lho home office, Reforma 
da Previdência, reajuste 
anual, promoções e bolões.  

Dia 8
Para homenagear a cidade 
de Mandaguari (PR), ven-
cedora do Troféu PGP-PR 
Melhor do Ano, em 2017, 
com o projeto De Volta para 
a Escola, o Sindafep veicu-
lou um outdoor no centro 
do município. 

Dia 16
O Comitê Técnico do PGP-PR se reuniu para discutir as 
atividades de divulgação do prêmio ao longo dos próximos 
meses, bem como a procura por possíveis apoiadores e 
patrocínios. 

Dia 19 e 20 
O Sindafep participou do Seminário em 
Defesa da Previdência Pública – A Pre-
vidência Social que Queremos, promovi-
do pela Fenafisco e pela Anfip. O evento 
reuniu inúmeras entidades de servidores 
públicos e da iniciativa privada para reali-
zarem um amplo debate sobre a Reforma 
da Previdência. 

Dia 20 
Continuando a campanha contra a Reforma da Previdên-
cia, o Sindafep participou de uma mobilização organizada 
pela Fenafisco e pela Anfip para pressionar os parlamenta-
res contra o projeto. 

Dia 23 
Foi realizada uma reunião com o advogado tributarista 
Cristiano Yazbeck para verificar a propositura de uma ação 
judicial para obtenção de imunidade tributária na Colônia 
de Férias e no Hotel Rota do Sol.
 
Dia 26 
O sindicato se reuniu com o Dr. Ademar Nitscheke Junior. 
Debateu-se a propositura de uma ação judicial dos filiados 
que tinham direitos à promoção, mas se aposentaram an-
tes de sua concessão. 
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Dia 1º
O Provopar promoveu a 
campanha Volta às aulas 
com o objetivo de arreca-
dar kits escolares e dis-
tribuí-los a estudantes de 
rede pública de ensino nos 
municípios com baixo Índi-
ce de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH). A iniciativa tem 
o apoio do Sindafep. 

Dia 5
O presidente do Sindafep, 
Wanderci Polaquini, e vi-
ce-predisente jurídico da 
entidade, Fernandes dos 
Santos, reuniram-se com 
o deputado estadual Luiz 
Claudio Romanelli (PSB-
-PR) para tratar de inte-
resses da categoria. Foi 
debatida a necessidade do 
reajuste salarial de 8,53% 
devido aos servidores pú-
blicos do Paraná. 

Também neste dia o Sin-
dafep esteve presente na 
audiência pública realizada 
pela Secretaria da Fazenda 
do Estado do Paraná (Sefa-
-PR) para apresentação do 
balanço de 2017. Naquele 
ano o Paraná fechou com 
superávit orçamentário e 
primário. 

Dia 6
O presidente do Sindafep participou de uma reunião da 
Pública Central do Servidor para debater o papel dos servi-
dores públicos nas eleições de 2018. A atividade realizada 
em Brasília também contou com a presença de represen-
tantes da Anfip e do Sindicato Nacional dos Auditores e 
Técnicos Federais de Finanças e Controle (Unacon), entre 
outras entidades.

Dia 9 
O Sindafep realizou o 29º Encontro do Dia Internacional 
da Mulher, tradicional festa, com jantar e baile. O even-
to, criado para prestigiar todas as mulheres da categoria, 
aconteceu na Sociedade Thalia e homenageou as audito-
ras Gedalva Baratto e Geny Landolfi. 

Dia 13
A diretoria do Sindafep encontrou com 
o advogado Guilherme Rolim, para 
apresentação do relatório referente 
ao andamento das ações de quotas e 
estratégias no Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná (TJPR), além de dar 
continuidade às execuções de diver-
sas outras ações. 
O Sindafep também esteve em reu-
nião com o advogado Francisco Zardo 
para debater sobre a atuação do Es-
critório Dotti nas ações de registro de 
aposentadorias no Tribunal de Con-
tas, além de debater o andamento da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 5.541 e a ação das pensionistas 
da Emenda Constitucional (EC) 41/03. 

Dia 21 e 22 
O vice-presidente do Sindafep, Marco Aurélio Petrocini, representou o 
sindicato na 187ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da 
Fenafisco, realizada em Florianópolis. Foram debatidos, entre outros 
temas, a Reforma da Previdência, a contribuição sindical e o projeto de 
reforma tributária da Fenafisco. 

Dia 21 
O presidente do Sindafep se reuniu com auditores fiscais da 1ª Delegacia Regio-
nal da Receita (DRR) e representantes da CRE. O tema discutido foi a estratégia 
para garantir o pagamento de bolões e quotas pelo Governo estadual. 

Dia 23
O Sindafep participou, em Brasília, do Semi-
nário Renúncia Fiscal, com debates sobre a 
efetividade econômica dos incentivos fiscais, 
os revezamentos para o equilíbrio financeiro 
do Estado e a avaliação das desonerações 
tributárias nos estados. 

Dia 26
O Sindafep esteve em reunião com Ney 
Ribas, presidente do Observatório Social 
do Brasil (OSB), para debater e analisar 
o trabalho dos observatórios sociais de 
fiscalização das contas dos municípios, 
sendo que vários deles contam com o in-
centivo do Sindafep.

Dia 29
O Sindafep organizou a primeira Reunião 
de Aposentados e Pensionistas de 2018. 
Na ocasião, o presidente do sindicato 
discutiu questões de ordem jurídica e 
administrativa com os filiados, além de 
tirar dúvidas sobre o reajuste geral anual 
da categoria.
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Dia 5
A Diretoria Executiva do 
Sindafep esteve em reu-
nião com os representan-
tes da Unimed. Durante o 
encontro, foram discutidos 
os índices de reajustes dos 
planos de saúde oferecidos 
pelo sindicato. 

Dia 10 
Durante os últimos me-
ses, o Sindafep ampliou a 
comunicação com seus fi-
liados, utilizando novas fer-
ramentas para gerar ainda 
mais informação e cone-
xão com o sindicato, entre 
elas o envio das noticiais 
via WhatsApp. O Sindafep 
implantou, também, o en-
vio de boletins eletrônicos 
semanais. 

Dia 13 
O Sindafep deu sequência 
às constantes melhorias da 
Colônia de Porto Rico para 
os filiados, apresentando a 
nova logomarca do espaço. 
A nova identidade foi ela-
borada com um conceito 
que representa a natureza 
e os momentos de lazer, 
tão característicos do lugar. 

30
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Dia 25
Sindafep esteve presente no lançamento da campanha Reforma Tributária Solidária: 
Menos Desigualdade, Mais Brasil, que aconteceu no Salão Nobre da Câmara dos De-
putados. Esse é um movimento suprapartidário, organizado pela Fenafisco e Anfip, 
com o objetivo de apresentar ao país caminhos para enfrentar a desigualdade social e 
promover o desenvolvimento econômico por meio da justiça fiscal. 

Dia 25 e 26 
O Sindafep participou da 
188ª Reunião Extraordi-
nária do Conselho De-
liberativo da Fenafisco. 
Neste encontro, foram es-
tabelecidos novos passos 
e estratégias da campanha 
pela Reforma Tributária So-
lidária. 

Dia 26
A antiga sede do Sindafep 
recebeu a Reunião Mensal 
de Aposentados e Pen-
sionistas do sindicato. A 
principal questão aborda-
da no evento foi a chama-
da de prevenção e saúde, 
que contou com dicas de 
bem-estar e alimentação 
balanceada aos presentes. 

Dia 25 a 27 
Membros da diretoria do 
Sindafep se reuniram com 
auditores fiscais nas dele-
gacias de Londrina, Marin-
gá, Jacarezinho e Agência 
de Rendas de Cornélio 
Procópio para debater o 
pagamento de pendências 
de bolões, alguns casos 
de promoção e reajuste 
geral de 8,53%. Também 
foram debatidas questões 
judiciais e alterações da Lei 
131/2010.

Dia 4 
O presidente do Sinda-
fep, Wanderci Polaquini, 
realizou a abertura do 
seminário A Reforma 
Tributária no Brasil. O 
objetivo do evento foi 
fomentar o debate e 
trazer alternativas para 
o atual sistema tributá-
rio brasileiro. 

Dia 7
O novo secretário da Fazenda do Paraná, José Luiz Bovo, tomou posse em 
cerimônia realizada no Palácio Iguaçu, sede do Governo estadual. O evento 
contou com a participação da equipe da Receita Estadual e do acompanha-
mento do Sindafep. 

Dia 23 
Foi realizada uma reunião 
do Conselho de Represen-
tantes Sindicais (CRS) para 
apreciação das contas do 
Sindafep referente ao ano 
de 2017. Além da realiza-
ção dos debates sobre as 
propostas de alteração da 
LC 131/2010.

Dia 24 
O Sindafep realizou o Seminário da 
Reforma Tributária Solidária: Menos 
Desigualdade, Mais Brasil, em par-
ceria com a Anfip e com a Fenafisco. 
Na presença de muitos auditores e 
de representantes de varias entida-
des relacionada ao Fisco, o encontro 
propôs um diálogo sobre a urgência 
de uma Reforma Tributária progressi-
va no Brasil. 

O Sindicato se reuniu com aposenta-
dos e pensionistas filiados na antiga 
sede da entidade para confraternizar, 
compartilhar as últimas notícias de 
interesse do segmento e notícias 
sobre o pagamento das ações de 
quotas do grupo Luiz Marques Canto. 

Dia 21 a 24 
Sindafep e família fiscal puderam 
aproveitar mais uma viagem orga-
nizada pela diretoria. Desta vez, o 
passeio foi para a cidade de Piratuba, 
um dos principais destinos turísticos 
do oeste de Santa Catarina. 
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Dia 4
Integrantes da diretoria 
do Sindafep e membros 
da categoria participaram 
do 1º Fórum Internacio-
nal Tributário-SP (FIT-SP), 
realizado na capital pau-
lista. Organizado pela An-
fip, pela Fenafisco e pelo 
Sinafresp, o evento reuniu 
representantes de 11 paí-
ses – desenvolvidos e em 
desenvolvimento – para 
discutir desafios e solu-
ções para a construção da 
reforma tributária brasilei-
ra ideal. 
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Dia 7 
A cidade de Goioerê, no no-
roeste do estado, sediou o XV 
Seminário Paranaense de Edu-
cação Fiscal. O seminário foi 
composto de várias palestras, 
debates e ações culturais sobre 
ética, cidadania e importância 
da educação fiscal no contexto 
brasileiro. 

Dias 8 e 9 
O fim de semana foi marcado 
pela já tradicional comemora-
ção do Dia dos Namorados do 
Sindafep. A celebração reuniu 
auditores fiscais e seus convi-
dados no Hotel Rota do Sol, em 
Guaratuba. 

Dia 11
Diretores do Sindafep e da 
Asafe se encontraram para 
debater a prestação de 
contas de todas as sedes 
do sindicato, a Paranaprevi-
dência e o PGP-PR.

Dia 12
O Sindafep esteve no lança-
mento da Campanha Nacio-
nal do Voto Consciente dos 
Servidores Públicos. Iniciativa 
da Pública- Central do Ser-
vidor para conscientizar os 
servidores públicos de todo o 
país sobre a necessidade de 
se articular uma rede de re-
presentatividade parlamentar 
pluripartidária comprometida 
com os servidores. 

Dia 14 
A Assembleia Geral Extraordinária, realizada na antiga 
sede do Sindafep, oficializou a criação da Pública Paraná, 
seção regional da Pública- Central do Servidor, central sin-
dical composta apenas por entidades representativas de 
servidores públicos, fundada em 2015. O presidente do 
Sindafep, Wanderci Polaquini, foi eleito o primeiro presi-
dente da entidade paranaense. 

Dia 15 
O Sindafep disponibili-
zou uma sala na antinga 
sede da entidade para ser 
utilizada como ateliê de 
costura pelas voluntárias 
do Projeto Bebê Solidário 
(BBS), que confecciona e 
distribui enxovais para re-
cém-nascidos e gestantes 
de camadas sociais mais 
fragilizadas. 

Dia 18
Comissão instituída pelo Sinda-
fep se reuniu com a CRE para 
discutir a Lei Complementar LC 
131/2010. As principais modi-
ficações defendidas pelo Sin-
dafep foram a integração das 
quotas fixas ao salário-base da 
categoria e a atualização dos 
requisitos para que os auditores 
assumissem cargos na CRE. 

Dia 19
O Notifisco se transformou 
em um veículo mensal, 
menor e voltado aos apo-
sentados. Com isto as notí-
cias puderam chegar ainda 
mais atualizadas e direcio-
nadas. 

Dia 23
Em Assembleia Geral Ordi-
nária, os auditores fiscais 
aprovaram, por unanimida-
de, a prestação de contas 
da entidade do exercício de 
2017.

Dia 28
A Reunião Mensal de Aposentados do Sindafep aproveitou 
as tradições do mês de junho para abordar a temática da 
tradicional festa junina brasileira. Em meio a bandeirolas 
coloridas e doces típicos, os participantes discutiram ques-
tões fundamentais para o segmento. A reunião foi aberta 
com um alerta sobre golpes telefônicos que estão sendo 
aplicados em nome do sindicato. 
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Dia 6
O sindicato realizou uma 
reunião para avaliar as 
ações de divulgação do 
PGP-PR, entre elas, con-
tatos telefônicos com 126 
municípios, entrega de 
material gráfico em even-
tos da Alep e apresentação 
na 1ª DRR. 

Dia 17 
O Sindafep se reuniu com o diretor-geral da Se-
fa-PR, Acyr Murbach, e com o diretor da CRE, 
Luis Carlos Ribas, para debater mudanças na LC 
131/2010, que regulamenta o cargo de auditor 
fiscal estadual no Paraná. 

Dias 9 e 10 
A diretoria do sindicato esteve na Alep junto com representantes de outras entida-
des, negociando a reposição inflacionária de 2,76% para servidores estaduais do 
Poder Executivo. 

Dia 24
O vice-presidente jurídico do 
sindicato, Fernandes dos San-
tos, e o vice-presidente de 
finanças, Raul Wellner Filho, 
representaram a entidade na 
posse da nova delegada da 1ª 
DRR, Daniela Aparecida de Pau-
la, e da nova equipe de gerentes 
do órgão. 

Dia 25
Dando continuidade às estra-
tégias para reestruturar a LC 
131/2010, a diretoria do Sinda-
fep se reuniu com o secretário 
do Estado da Fazenda, José Luiz 
Bovo, para apresentar a propos-
ta. Também estiveram presentes 
o diretor-geral da Sefa-PR, Acyr 
Murbach, e o diretor da CRE, Luiz 
Carlos Ribas. 

Dia 26
A Reunião Mensal de Aposenta-
dos e Pensionistas teve um de-
bate aprofundado sobre as ações 
de quotas e bolões, definindo os 
encaminhamentos para essa rei-
vindicação do segmento ao longo 
do segundo semestre. 

Dia 30 
A diretoria do Sindafep se reuniu com o deputado federal Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR) para discutir o projeto de Reforma Tributária para o Bra-
sil. O parlamentar é relator da Proposta de Emenda Constitucional PEC 
293/2004, que altera vários postos do sistema de tributação brasileira. 
Ao fim da reunião, o grupo entregou o livro A Reforma Tributária Necessá-
ria – Diagnóstico e Premissas ao parlamentar. O presidente da Fenafisco, 
Charles Alcantara, também participou da conversa. 
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AGOSTO AGOSTO
Dias 9 e 10
O Sindafep participou da 
189ª Reunião Extraordi-
nária do Conselho Deli-
berativo e da 68ª Reunião 
Ordinária do Conselho 
Deliberativo da Fenafisco, 
ambas realizadas no Rio 
Grande do Sul. As reuniões 
debateram os encaminha-
mentos para a ampliação 
da participação política da 
categoria nas eleições de 
outubro.  

Dia 13 
Diretores do Sindafep se 
reuniram novamente com 
o diretor-geral da Sefa-PR, 
Acyr Murbach, e o diretor 
da CRE, Luiz Carlos Ribas, 
para dar continuidade à 
discussão sobre a rees-
truturação da carreira de 
auditor fiscal. 

Dia 15
O sindicato fechou um 
convênio com a Associa-
ção de Funcionários da 
Cohapar (AFC), que prevê 
que os servidores filiados 
à entidade possam utilizar 
as instalações da Colônia 
de Férias e do Hotel Rota 
do Sol. A medida integra 
um plano de ações para 
rentabilizar as estruturas 
de lazer da família fiscal. 

O sindicato se reuniu com 
o Grupo de Educação Fis-
cal do Estado do Paraná 
(GEFE/PR), com a diretoria 
da CRE e com outros se-
tores do fisco paranaense 
para debater o planeja-
mento logístico-financeiro 
de ações de educação fis-
cal. 

Dia 17
O Sindafep iniciou 
uma rodada de 
reuniões com can-
didatos ao governo 
do estado, que dis-
putarão as eleições 
de outubro. O pri-
meiro encontro foi 
com Jorge Bernardi 
(REDE). 

Dias 18 e 19 
Membros do PGP-PR estiveram na ci-
dade de Peabiru. Em 2017, o municí-
pio foi premiado na categoria Cultura. 

Dia 22
Dando continuidade às reuniões com candi-
datos ao governo do estado, o sindicato se 
reuniu com Ratinho Júnior (PSD).

Dia 23
Os diretores do Sin-
dafep se reuniram 
com o candidato a 
governador João Ar-
ruda (MDB).

Dia 22 e 24 
O vice-presidente de finanças do 
sindicato, Raul Wellner Filho, parti-
cipou do II Fórum de Gestão e Eco-
nomia da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR). Com o 
tema Da universidade ao mercado, 
o evento teve debates sobre admi-
nistração e crescimento econômico 
em nível nacional e local, com a 
participação de especialistas brasi-
leiros e estrangeiros. 

Dia 27
O presidente do Sindafep, Wanderci 
Polaquini, participou da reunião do 
Conselho de Administração da Pa-
raná Previdência para análise das 
demonstrações financeiras do fundo 
previdenciário referentes ao 2º tri-
mestre de 2018.

Dia 30
A Reunião de Aposentados e Pensio-
nistas de agosto discutiu as reivindi-
cações da categoria que precisam ser 
contempladas pelos candidatos ao 
governo nas eleições deste ano. Tam-
bém foram apresentados os trabalhos 
desenvolvidos pelo sindicato em par-
ceria com a Pública Paraná e o FASS 
nas últimas semanas.
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Dia 4 
O Sindafep se reuniu com o diretor-
-geral da Secretaria da Administração 
e da Previdência do estado do Paraná, 
Francisco Cesar Farah, para debater 
questões referentes ao Paranaprevi-
dência. 
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SETEMBRO SETEMBRO
Dias 6 a 8
Durante o feriado da Independência, o sindicato promoveu o 28º Encon-
tro dos Fiscais Aposentados e Pensionistas do Sindafep (EFA). O tradicional 
evento aconteceu na Colônia de Férias da entidade, em Guaratuba, e reuniu 
centenas de participantes. Foram dois dias e três noites de muita música, 
dança, competições, debates, atividades físicas, gastronomia, descanso e, é 
claro, integração entre os auditores e pensionistas. 

Dias 10 e 11 
O Sindafep se reuniu com a Comissão 
Técnica de Reforma Tributária da Fe-
nafisco e outros sindicatos que repre-
sentam auditores fiscais. O encontro 
aconteceu em Brasília e debateu a 
tributação direta para patrimônio e 
renda. 

Dia 12 
Junto ao secretário da Fazenda, José 
Luiz Bovo, o Sindafep organizou uma 
reunião de integração entre vários 
setores ligados ao fisco paranaense. 
A atividade aconteceu no salão social 
do sindicato. 

Dia 13 
A campanha Voto Cons-
ciente dos Servidores – 
Eleições 2018 foi oficial-
mente lançada no Paraná. 
A ação foi uma iniciativa da 
Pública – Central do Servi-
dor e orientou os servido-
res públicos a votarem em 
candidatos comprometidos 
com o funcionalismo no 
pleito de 2018.

Dia 13 a 15
O vice-presidente jurídico 
do sindicato, Fernandes 
dos Santos, e advogada 
Camila Kempinski repre-
sentaram a categoria no 
Congresso Nacional de 
Direito Sindical, que acon-
teceu em Belo Horizonte. 
O evento foi realizado pela 
Comissão Especial de Di-
reito Sindical da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) e debateu o tema 
A Derrocada dos Direitos 
Trabalhistas e a Tentativa 
de Aniquilamento do Sindi-
calismo: Reflexão e Resis-
tência. 

Dia 27
A Reunião Mensal de Aposentados 
e Pensionistas do Sindafep voltou a 
discutir o andamento das ações do 
bolão, repassando para o segmento 
as expectativas de pagamentos para  
o último trimestre do ano. 

O Sindafep realizou o VIII 
Seminário do Fisco Pa-
ranaense, em Curitiba. O 
evento reuniu servidores 
do fisco, autoridades e 
especialistas em eco-
nomia e tributação para 
discutir o tema Reforma 
Tributária Solidária: 
Crescimento Econômico 
com Justiça Fiscal. 

Dias 27 e 28
O presidente do Sindafep, Wanderci Po-
laquini, participou da 190ª Reunião do 
Conselho Deliberativo da Fenafisco, que 
aconteceu na capital do estado do Amapá. 
O grupo debateu a proposta de Reforma 
Tributária Solidária da Federação e o am-
plo apoio à campanha Voto Consciente 
dos Servidores Eleições 2018.
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Dia 1º 
O presidente do sindicato, Wanderci Polaquini, participou 
de uma reunião com o então candidato ao Senado Profes-
sor Oriovisto. O encontro aconteceu na sede do Sindicato 
dos Policiais Rodoviários Federais no Estado do Paraná 
(SINPRF-PR).
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OUTUBRO OUTUBRO
Dia 1º a 5 
O Comitê Técnico do VI PGP-PR avaliou os projetos de ad-
ministração pública inscritos na premiação deste ano. A 
vice-presidente de administração, Nilce Costa de Oliveira 
Nascentes; o vice-presidente sindical, Marco Aurélio Ama-
ral Petrocini; e o vice-presidente e aposentados e pensio-
nistas, José Carlos Carvalho, integraram a composição das 
mesas de avaliação. 

Dia 2
A diretoria do sindicato se 
reuniu com o então candi-
dato a deputado estadual 
Sabino Picolo (DEM).

Dias 18 e 19 
O XVII Seminário Parana-
ense de Educação Fiscal 
realizou atividades culturais 
e educativas em Ivaiporã. 
O evento é organizado pela 
Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) em parceria 
com o Sindafep e outras en-
tidades. 

Dia 22
Graças à articulação do Sindafep, a governadora do Paraná, Cida Borghetti, assinou um decreto que pro-
moveu 41 auditores fiscais do estado, em uma cerimônia realizada no auditório da Sefa-PR. 

Funcionários do Hotel Rota do Sol e da Colônia de Férias do sindicato receberam capacitação para utilizar 
o Sistema Desbravador. Com a ajuda do software, as reservas e o atendimento aos auditores fiscais nas 
instalações litorâneas da entidade serão muito mais rápidas e eficientes. 

Dia 24 
A comissão julgadora do VI PGP-PR se reuniu no Centro 
Integrado de Informações Estratégicas da Celepar para de-
finir os vencedores da premiação. 

Dia 25 
A Reunião de Aposentados e Pensionistas do mês de outubro anunciou a libe-
ração de pagamento a um dos grupos da ação de quotas e conversou sobre a 
expectativa de que mais dois grupos recebam os valores nos próximos meses. 

Dia 31
O presidente do sindicato, 
Wanderci Polaquini, parti-
cipou da reunião realizada 
pela Pública – Central do 
Servidor, em Brasília. O 
encontro debateu questões 
orçamentárias da entidade. 
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NOVEMBRO NOVEMBRO
Dia 9 
O presidente do Sindafep, Wanderci Polaquini, se reuniu com o diretor da CRE para  
discutir a proposta da comissão paritária SINDAFEP/CRE para alterações na  
Lei Complementar 131/2010. 

Dias 15 a 18
A família fiscal se reuniu 
na Colônia de Férias do 
Sindafep, em Guaratu-
ba, para a 33ª Fiscalia-
da. O evento teve com-
petições em mais de 10 
modalidades esportivas, 
atividades recreativas e 
bailes. Durante o even-
to, o sindicato também 
homenageou os 12 ex-
-presidentes que fize-
ram parte da história de 
60 anos da entidade. 

Dia 24 
O presidente do sindica-
to, Wanderci Polaquini, e 
o vice-presidente jurídico 
da entidade, Fernades dos 
Santos, se reuniram com 
o chefe da Casa Civil do 
Estado, Dilceu Sperafico; 
com o diretor-geral da Se-
fa-PR, Acyr Murbach; e o 
diretor da CRE, Luiz Carlos 
Lucchesi Ribas, para de-
bater questões referentes 
a carreira da categoria. 

Dia 26
A família fiscal pôde apreciar a cerimônia de abertura da X Expofoto e XIII Expo-
arte. Mais de 50 obras de artesanato e artes plásticas produzidas por auditores 
fiscais ativos, aposentados, pensionistas e familiares foram expostas no Espaço 
Cultural da Alep. 

Também no mesmo dia, depois de meses de avaliação e preparação, a população paranaense conheceu 
os vencedores do VI PGP-PR. Em uma grande cerimônia realizada na Alep, mais de 30 gestores públicos 
de todo o estado receberam certificados, menções honrosas e troféus que enalteceram bons projetos 
desenvolvidos em seus respectivos municípios. A premiação também teve a presença de auditores fis-
cais, autoridades, parlamentares e convidados. 

Dia 27 
O CRS do Sindafep se reu-
niu na antiga sede para 
debater assuntos sindicais. 

Dia 29 
A última Reunião de Apo-
sentados e Pensionistas do 
ano ofereceu um panorama 
geral sobre as ações de 
quotas. Representantes da 
assessoria jurídica do sin-
dicato também conversa-
ram com o segmento sobre 
as expectativas os proces-
sos para 2019.
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DEZEMBRO DEZEMBRO
Dias 3 a 5 
O Sindafep participou de 
uma intensa agenda em 
Brasília para discutir a 
Reforma Tributária. O pre-
sidente do sindicato, Wan-
derci Polaquini, esteve no 
encontro da Comissão da 
Reforma Tributária da Fe-
nafisco e na reunião polí-
tica da Federação sobre a 
matéria. 

A entidade também se reu-
niu com o deputado federal 
Luiz Carlos Hauly (PSDB-
-PR), relator da Reforma 
Tributária, para debater a 
valorização da carreira de 
auditor fiscal e conversar 
sobre propostas de admi-
nistração tributária. 

Dia 8
A festa de fim de ano do sindicato reuniu a categoria na sede da 
Associação dos Auditores Fiscais do Estado do Paraná (ASAFE). 
A família fiscal pôde se divertir com atividades recreativas, mú-
sica ao vivo, dança, atrações surpresa e um delicioso almoço, 
que incluiu churrasco e costela fogo de chão. 

Dia 11
O Sindafep participou da 
sessão da Comissão Espe-
cial da Reforma Tributária, 
na Câmara dos Deputados, 
que aprovou o relatório do 
deputado federal Luiz Car-
los Hauly, com a incorpo-
ração do conteúdo da PEC 
186/2007.

Dia 12
O Sindafep organizou uma grande confraternização para 
celebrar os 40 anos de existência da CRE. A festividade 
reuniu a categoria no salão de festas da Sociedade Thalia, 
no centro de Curitiba. Durante o evento, todos os ex-dire-
tores da CRE foram homenageados e receberam troféus 
pelos trabalhos prestados à categoria. 
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Dia 16 
Sindafep lança novo convênio com a Aca-
demia Brasileira de Direito Constitucional, 
que oferece cursos de pós-graduação com 
10% da mensalidade reduzida para filia-
dos do sindicato. 

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

Dia 07 
Sindafep se reúne com Associação das Emissoras de 
Radiodifusão do Paraná (AERP) para discutir o programa 
Expresso Cidadão, o qual transmite diariamente para rá-
dios de todo o estado, conteúdos sobre questões fiscais e 
tributárias. 

Dia 24
No Dia Nacional do Aposentado, o 
Sindafep parabenizou os Auditores 
Fiscais aposentados que dedicaram 
as suas vidas para o desenvolvimento 
do Paraná. 

Dia 08 
Sindafep esteve em Brasília com os demais sindicatos 
filiados à Fenafisco para participar do encontro da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. 

Sindafep abre período de inscrições para a 7ª edição do 
Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) que se estende 
até dia 31 de julho e tem como tema Urbanismo.

Coordenador-geral do PGP-PR, Laerzio Chiesorin, se reúne 
com o presidente do Sistema de Cooperativas de Crédito 
do Brasil (Sicoob), Virgílio Moreira Filho, para discutir a re-
novação do apoio e a apresentação da 7ª edição do Prêmio. 

Dia 18
Sindafep se reúne com os técnicos da Secretária da Fa-
zenda (SEFA) e do Comitê Administrador do Programa de 
Revisão Externa de Qualidade (CRE) para discutir pontos da 
reforma administrativa que afetam os servidores públicos. 

Dia 08 
Sindafep organiza uma confraterniza-
ção especial em homenagem ao Dia 
da Mulher, para as auditoras fiscais 
da 9ª Delegacia Regional da Receita 
Estadual (DRR), em Maringá.

Dia 13 
Sindafep reúne Auditores Fiscais das 
delegacias de Londrina, Umuarama 
e Maringá para discutir as principais 
dúvidas e reivindicações do momen-
to. Os encontros foram importantes 
para que os integrantes da categoria 
que estão distantes pudessem escla-
recer suas dúvidas conversando dire-
tamente com a diretoria.

Dia 15
Sindafep realiza o 
30º Encontro do 
Dia Internacional da 
Mulher com um jan-
tar especial no Res-
taurante Madalosso 
em Curitiba. 
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Dia 20
O presidente do Sinda-
fep, Wanderci Polaquini, 
prestigiou o lançamento 
do livro Carreiras Típicas 
de Estado – Desafios e 
Avanços na Prevenção e 
no Combate à Corrupção 
que aconteceu no Espa-
ço Cultural do Superior 
Tribunal da Justiça (STJ), 
em Brasília. 

O Sindafep esteve pre-
sente no auditório da Câ-
mara dos Deputados, em 
Brasília, participando do 
relançamento da Frente 
Parlamentar Mista em 
Defesa da Previdência no 
dia 20 de março.

MARÇO ABRIL

Dia 28
Foi realizada a primeira 
reunião de aposentados e 
pensionistas de 2019 na 
antiga sede da entidade. O 
evento teve programação 
especial e discussão sobre 
assuntos de interesse da 
categoria. 

Dia 29 
O Sindafep anuncia no-
vidades nas ações de 
quotas e informa que os 
precatórios nestes proces-
sos serão expedidos, e na 
sequência será solicitado o 
pagamento para os grupos 
preferenciais.

Dia 04 
Sindafep divulga alterações 
de valores no Convênio 
Unimed. O reajuste foi de 
6% sobre a mensalidade. 
E o limite de coparticipação 
passou a ser de R$56,75 
para R$60,15.

Dia 05 
O Sindafep informa aos 
filiados sobre jornada de 
ações para discutir a Re-
forma da Previdência e 
defender os direitos dos 
servidores. 

Dia 08 
Sindafep lança novo site 
institucional. Visando faci-
litar a leitura e a funciona-
lidade, o novo projeto tra-
balha com uma estética e 
visual modernos. 

O presidente do Sindafep, Wanderci Polaquini, membros 
da diretoria e Auditores Fiscais da Receita do Estado par-
ticipam do Seminário sobre Previdência e a Desconstru-
ção do Sistema de Seguridade Social Brasileiro, realizado 
pelo Sindicato de Auditores Fiscais da Receita Federal - DS 
Curitiba. 

Dia 10 
Reunião do Conselho de Representantes Sindicais do 
(CRS) na antiga sede do Sindafep avalia a atual situação 
dos fundos da Paranaprevidência. 

O presidente do Sindafep, Wanderci Polaquini, participa 
da primeira reunião de reorganização da Frente Para-
naense de Entidades de Carreiras Típicas de Estados e 
Servidores em Defesa da Previdência. 

Dia 11 
O presidente do Conselho de Representantes Sin-
dicais (CRS), Osmar de Araújo Gomes, e os Audi-
tores Fiscais Ciro Fernando Cvilikas e Luiz Alberto 
Klein, representaram o Sindafep na realização do 
trabalho parlamentar de convencimento em defesa 
da Reforma da Previdência na Câmara dos Depu-
tados, em Brasília.
 

Dia 27
O presidente do Sindafep, 
Wanderci Polaquini, e o 
Vice-presidente de Finan-
ças, Raul Wellner Filho, 
estiveram presentes no 
Lançamento da Frente Par-
lamentar Mista da Reforma 
Tributária em Brasília.
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ABRIL ABRIL
Dia 12 
Sindafep desenvolve em parceria 
com a Associação das Emissoras de 
Radiodifusão do Paraná (AERP) novo 
programa de rádio Bom Gestor Públi-
co, que comenta as inciativas de su-
cesso premiadas pelo Prêmio Gestor 
Público Paraná (PGP-PR). 

Dia 17 
O Sindafep lança promoção do seu 
novo WhatsApp Oficial, pelo qual se-
rão encaminhados informativos de 
interesse da categoria. 

O presidente do Sindafep,  
Wanderci Polaquini, apresenta a Pú-
blica – Central do Servidor (foto ao 
lado) para diversas entidades de car-
reiras típicas de Estado na segunda 
reunião de reorganização da Frente 
Paranaense de Entidades de Carrei-
ras Típicas de Estado e Servidores 
em Defesa da Previdência, realizada 
na Associação dos Magistrados do 
Paraná (Amapar).

Dia 18 
Sindafep anuncia a parceria entre o Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) 
com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP). 

Dia 17
O presidente do Sindafep, 
Wanderci Polaquini, parti-
cipa nesta quarta-feira (17) 
da cerimônia de entrega 
do prêmio Nota Paraná do 
mês de abril, realizada na 
Secretaria de Estado da Fa-
zenda. 

Dias 22 a 25
Sindafep participa do IV 
Encontro Nacional de Co-
municação do Fisco Esta-
dual e Distrital, em Brasília 
(DF), promovido pela FE-
NAFISCO (foto ao lado).

Sindafep participa de reu-
nião no Fórum Associativo 
Sindical dos Servidores 
que discute reajuste de 
servidores e Reforma da 
Previdência.  

Sindafep promove a Reu-
nião de Aposentados e 
Pensionistas de Abril/2019 
(foto ao lado).

O presidente do Sindafep, 
Wanderci Polaquini, parti-
cipa da 193ª Reunião Ex-
traordinária do Fenafisco 
para discutir a importância 
da Reforma Tributária. 

  
Dia 29 
O presidente do Sindafep, 
Wanderci Polaquini, par-
ticipa da mobilização dos 
servidores públicos esta-
duais que reivindicam por 
reajuste salarial, que não 
acontece desde 2016.
  
Sindafep lança Boletim In-
formativo sobre visitas do 
PGP-PR às autoridades do 
nosso estado. O Boletim 
contempla visitas à regio-
nal de Jacarezinho.  

Dia 30 
Sindafep, através do 
FASS, garante parti-
cipação na Comissão 
Paritária que definirá o 
índice da data-base da 
recomposição dos ser-
vidores estaduais.
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Sindafep participa da 4ª reunião da Frente de Entidades em 
Defesa da Previdência que definiu plano de ação contra PEC 
que ameaça a aposentadoria.
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MAIO MAIO

 
Dia 03 
Sindafep realiza reunião de 
lançamento (foto ao lado) 
do Projeto Tertúlia, inicia-
tiva que proporciona aos 
filiados momentos de lazer, 
recreação, comemorações, 
viagens, entre outras ativi-
dades, visando o convívio 
fraterno entre amigos do 
sindicato. 
 

Representando o Fórum 
Associativo Sindical dos 
Servidores, o presidente do 
Sindafep e coordenador do 
FASS, Wanderci Polaquini, 
esteve no Palácio Iguaçu 
para a primeira reunião da 
Comissão que irá discutir o 
índice de reajuste dos servi-
dores (foto abaixo).

 
Dia 09 
Realizada a 2ª Reunião da Comissão Paritária. A pauta 
da reunião foi a apresentação de dados econômicos 
que foram analisados por economistas do Estado e dos 
fóruns de servidores presentes. 

 
Dias 14 e 15 
Camila Kempinski repre-
senta o Sindafep no IV 
Encontro Jurídico da Fe-
deração Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital (Fena-
fisco), em São Paulo.  

 
Dia 15
Projeto Tertúlia realiza 
primeira viagem para a 
Feira de Malhas de Im-
bituva. 

Dia 16 
A vice-presidente de Administração do Sindafep, Nilce 
Costa de Oliveira Nascentes, esteve presente no lança-
mento do livro Carreiras Típicas de Estado – Desafios e 
Avanços na Prevenção e no Combate à Corrupção, que 
aconteceu na seda da OAB de Londrina. 

Dia 17 
Sindafep promove o 1º café com prosa do projeto Bebê 
Solidário. A iniciativa realiza doações de enxovais de bebê 
para grávidas carentes e moradoras de Curitiba e Região 
Metropolitana. 

Dia 20 
PGP-PR é divulgado em 32 
municípios paranaenses, 
em viagens realizadas pela 
vice-presidente do Sinda-
fep, Nilce Costa de Oliveira 
Nascentes, e o auditor fis-
cal e avaliador do PGP-PR, 
Acir Ribeiro Esturaro.

Trabalho parlamentar do Sindafep liderado pelo auditor 
fiscal Osmar de Araújo Gomes, obtém sucesso na capta-
ção de assinaturas de deputados federais em todas as dez 
emendas formuladas pela Fonacate, para corrigir os erros 
da PEC 06/2019. 

Dia 21 
O presidente do Sindafep, Wanderci 
Polaquini, participa da celebração dos 
quatro anos do Nota Paraná. Em qua-
tro anos, o programa atingiu a marca 
histórica de R$1,5 bilhão em dinheiro 
devolvido aos participantes. 
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MAIO JUNHO
Dia 22
A vice-presidente de Ad-
ministração do Sindafep, 
Nilce Oliveira Nascentes, 
participou da reunião rea-
lizada pelo Grupo de Edu-
cação Fiscal do Estado do 
Paraná (GEFE/PR) na Esco-
la Fazendária, com o intuito 
de retomar as parcerias e 
ações de Educação Fiscal 
no Estado do Paraná. 

Dia 23 
Conselho Fiscal do Sindafep aprova a pres-
tação de contas do exercício de 2018. 

Dia 29 
Conselho dos Represen-
tantes Sindicais (CRS) 
realiza Reunião Ordinária, 
para discutir Apreciação 
do Balanço Patrimonial, 
e Reunião Extraordinária, 
para debater o remane-
jamento orçamentário de 
2019.  

Prêmio Gestor Público 
Paraná (PGP-PR) é 
divulgado no II Fórum  
Metropolitano de Turismo.

Dia 30 
Realizada a Reunião de Aposentados e Pensionistas do 
mês de maio e reunião do Projeto Tertúlia para discutir os 
pontos positivos da última viagem, e pontos a serem apri-
morados para os próximos passeios.  

Presidente do Sindafep, Wanderci Polaquini, participa da 
5ª Reunião Ordinária da Paranaprevidência para apresen-
tar a posição dos conselheiros representantes do FASS em 
relação à alteração da Política de Investimentos.

Dias 07 e 08 
O Sindafep ressalta a im-
portância dos aposenta-
dos e pensionistas ficarem 
atentos as datas para o 
recadastramento na Para-
naprevidência que começa 
a partir do dia 10 de junho.

Sindafep e Affismar reali-
zam evento em comemo-
ração ao Dia dos Namo-
rados. Em Guaratuba, o 
SINDAFEP contou com a 
participação de mais de 90 
Auditores ativos, aposenta-
dos e pensionistas.

Dia 14 
É realizada nova rodada de negociação da Co-
missão Paritária que definirá o índice de reajuste 
dos servidores públicos do estado do Paraná e 
governo não propõe nenhum índice. 

Dia 13 
Sindafep promove a segun-
da viagem do Projeto Tertúlia 
para a Cave Colinas de Pe-
dra, em Piraquara. 
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JUNHO JULHO

Dia 28
Sindafep realiza Reunião 
de Aposentados e Pensio-
nistas do mês de junho e 
esclarece dúvidas sobre 
quotas e bolões.

Sindafep divulga promoção 
na Colônia de Férias de 
Guaratuba para seus filia-
dos no mês de julho.

Presidente do Sindafep, 
Wanderci Polaquini, parti-
cipa de entrega do projeto 
Bebê Solidário (foto abai-
xo), no bairro Santa Cân-
dida.

Dia 29
Sindafep realiza assem-
bleias da categoria no res-
taurante Dom Antônio em 
Curitiba e estreia modali-
dade de assembleia virtual 
com os filiados do interior 
do estado. Na ocasião, os 
presentes aprovaram as 
contas do ano de 2018 e 
a compra do terreno para 
a sede própria do Sindafep.

Dia 04
Sindafep divulga matéria com atuali-
zação de dados sobre ações de quo-
tas e bolão no site institucional. 
Sindafep participa da 195ª Reunião 
Extraordinária do Conselho Delibera-
tivo da Fenafisco para tratar de as-
suntos como referentes a Reforma 
da Previdência, Reforma Tributária e 
Agenda Fenafisco 2019.

Dia 12
Sindafep publica matéria sobre PEC 
06/2019 e esclarece filiados sobre 
como a Reforma da Previdência afeta 
o servidor público.
Sindafep divulga edital das eleições 
sindicais 2019.

Dia 18
O Sindicato dos Auditores Fiscais da 
Receita do Estado do Paraná (Sinda-
fep) lança Notifisco com novo projeto 
gráfico, alertando sobre os desafios 
nos cenários local e nacional.

Dia 22
Presidente do Sin-
dicato dos Audito-
res Fiscais da Re-
ceita do Estado do 
Paraná, Wanderci 
Polaquini, ressalta 
os desafios e vitó-
rias na gestão pú-
blica, em entrevista 
ao CRA-PR.

Dia 25
Sindafep realiza Reunião de 
Aposentados e Pensionistas do 
mês de julho que, pela primeira 
vez, diverte a todo com grande 
bingo. 

Dia 25 
Sindafep envia estudo a 120 prefei-
turas do Estado, alertando prefeitos 
sobre impacto da Reforma na econo-
mia dos municípios. Ação foi feita por 
meio da Frente Paranaense em Defe-
sa da Previdência. 

Dia 26
O Sindafep é uma das instituições or-
ganizadoras do XVIII Seminário Para-
naense de Educação Fiscal.

Dia 29
Sindafep publica matéria explicando 
as regras de transição da Reforma da 
Previdência aprovadas em 1º turno 
na Câmara dos Deputados.

 
Dia 30
Presidente do Sindafep, 
Wanderci Polaquini, dá  
entrevista sobre os impactos  
da Reforma na economia  
dos municípios. 
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AGOSTO SETEMBRO
Dia 1º
Aberto o período de inscrições de chapas para concorrer às 
eleições sindicais para o triênio 2020-2022 do Sindafep. 

Dia 19
Sindafep nomeia os mem-
bros das Comissões e Sub-
comissões Eleitorais para 
a realização das Eleições 
Sindicais 2019.

Dia 20
Foram encerradas as ins-
crições de chapas para 
as Eleições Sindicais 
do Triênio 2020-2022. 
A chapa “União Sinda-
fep” foi a única inscrita. 

Dia 2
Prêmio Gestor Público 
Paraná bate recordes de 
inscrições e de municípios 
participantes. Mais de 20% 
dos municípios do Paraná 
se inscreveram nesta edi-
ção.

Dia 7 
Sindafep publica informa-
ções sobre os locais de vo-
tação para aposentados e 
pensionistas nas Eleições 
Sindicais 2019. 

Dia 9 
Sindafep encaminha ao 
Governo, por meio do 
FASS, proposta de recom-
posição do fundo da Para-
naprevidência.

Dia 14 
Atuação do Sindafep garante  
concessão de promoções e progressões  
aos Auditores Fiscais do Estado.

Dia 16
Sindafep divulga em seu site institucional calendário do 
recadastramento da Paranaprevidência. 

Em sua 3º viagem, Projeto Tertúlia bate recorde de viajan-
tes em passeio à Lapa. 78 pessoas desfrutaram de um dia 
de passeio e cultura na cidade histórica do Paraná.

Dia 17
Foi realizada a 4ª edição da Noite do Boteco da Associa-
ção dos Auditores Fiscais Estaduais de Curitiba (ASAFE).

Dia 30
Reunião de Aposentados 
e Pensionistas do mês de 
agosto tem apresentação 
da chapa candidata a Di-
retoria Executiva Estadual e 
enfatiza a importância das 
Eleições Sindafep 2019.

Dia 27
Sindafep participa da  
196ª Reunião Extraordiná-
ria do Conselho Delibera-
tivo da Fenafisco que dis-
cute a Reforma Tributária, 
entre outras bandeiras de 
luta dos fiscos estaduais  
e distritais. (foto acima)

2019 2019

AGOSTO SETEMBRO

Dia 2
Auditores Fiscais da 
Receita do Estado  
lançam em Curitiba 
livro com histórico  
do combate à  
corrupção.  
A iniciativa é  
apoiada pelo  
Sindafep.

Dia 4
Com a chegada do 29º EFA,  
Sindafep produz matérias exclu-
sivas relatando a história do tra-
dicional evento da categoria que 
acontece todos os anos, marcando  
a trajetória do sindicato.

Dias 5 a 8
Sindafep realiza o 29º EFA na 
Colônia de Férias de Guaratuba, 
proporcionando momentos de 
confraternização entre os amigos 
e familiares do Fisco na Colônia 
de Férias em Guaratuba. 

Dia 5
Diretoria do Sindafep ressalta, em 
matéria publicada no site institucio-
nal, que é contra a implantação do 
ponto eletrônico e enfatiza que meta 
de produtividade é o melhor caminho 
para reverter a situação.
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SETEMBRO SETEMBRO
Dia 10
Sindafep publica compilado e aná-
lise de três propostas de Reforma 
Tributária que estão sendo discuti-
das no país: PEC do Senado, PEC 
da Câmara e Reforma Tributária 
Solidária.

Diretoria do Sindafep percorre o in-
terior do Paraná para se reunir com 
os Auditores Fiscais das outras DRR 
do estado e esclarecer as ativida-
des sindicais que estão sendo re-
alizadas.

Dia 11
Wanderci Polaquini e Jurídico da 
1ª Secretaria da ALEP discutem 
possível emenda ao Projeto de Lei 
09/2019 que trata sobre as licenças 
dos servidores estaduais. O presi-
dente encaminhou para análise da 
ALEP propostas referentes à Licença 
Especial, com o intuito de subsidiar 
o trabalho da assessoria jurídica da 
1ª Secretaria.

Dia 17
Filiados elegem Cha-
pa União Sindafep com 
92,98% dos votos. O 
Auditor Fiscal Osmar de 
Araújo Gomes assumirá a 
presidência do Sindafep 
na próxima gestão, triênio 
2020-2022. Também fo-
ram eleitos os membros 
do Conselho Fiscal e do 
Conselho de Representan-
tes Sindicais (CRS).

Dia 18
Wanderci Polaquini se 
reúne com senador 
relator da Reforma Tri-
butária, Roberto Rocha 
e Luiz Carlos Hauly em 
Brasília. Sindafep é o 
sindicato mais atuante  
nas tratativas sobre as 
administrações tribu-
tárias e das carreiras 
de Auditoria Fiscal Tri-
butária.

Dia 23
Wanderci Polaquini, se reuniu com 
o senador Flavio Arns (REDE-PR) em 
Brasília, para tratar da Reforma Tri-
butária.

Osmar de Araújo Gomes, presiden-
te eleito pela Chapa União Sindafep 
para a Gestão 2020 / 2022, publica 
mensagem no site do Sindafep em 
agradecimento aos votos e fala so-
bre os desafios a serem enfrentados 
em seu mandato. 

Dia 24
Em encontro em Bra-
sília na Comissão 
Especial da Reforma 
Tributária na Câma-
ra, Wanderci articula 
inclusão de texto que 
trata sobre adminis-
trações tributárias na 
PEC 45/2019.

Dia 25
Diretoria do Sin-
dafep participa do 
18º Conafisco em 
Pernambuco. 

Dia 27
Reunião de Aposentados e  
Pensionistas de Setembro  
é marcada por esclarecimentos 
sobre as ações de quotas  
e bolões e um bingo organizado 
para a confraternização  
da nossa categoria.
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OUTUBRO OUTUBRO

Dia 03
Em protagonismo histórico,  
Sindafep articula fiscos federal,  
estadual, distrital e municipal em 
torno de proposta unitária  
à Reforma Tributária. 

Dia 08
Sindafep apresenta emendas ao 
projeto que trata de licença-capa-
citação dos servidores, por meio 
do deputado Tião Medeiros. 

Sindicato dos Auditores Fiscais da 
Receita do Estado do Paraná  
publica Nota Oficial sobre a Crise 
na Receita Estadual, desencade-
ada pelos pedidos de exoneração 
de mais de 40 Auditores Fiscais. 

Dia 09 
Comissão 
Julgadora do 
PGP-PR se 
reúne para 
escolher proje-
tos premiados 
nas categorias 
Melhor do Ano 
e Tema do ano 
na 7ª edição. 

Dia 10 
São divulgados os projetos 
premiados na 7ª edição 
do Prêmio Gestor Público 
Paraná. 

Dia 11 
Wanderci Polaquini, outorgado pelo 
Congresso da FENAFISCO para re-
presentar a entidade nos assuntos 
da Reforma Tributária, também teve a 
incumbência de entregar ao Senador 
Roberto Rocha a proposta das entida-
des que representam todos os fiscos 
do País: Federal, Estadual, Municipal 
e Distrital. 

Dia 14 
Sindafep alerta 
aposentados 
e pensionistas 
sobre tentativas 
de golpe. 

Dia 17 
Em sua 4º viagem, Projeto Tertúlia realiza passeio no 
Caminho do Vinho, em São José dos Pinhais.

2019

Membros da Comissão da 
Fiscalíada se reuniram para 
revisar o regulamento do 
evento. O Arbitral promoveu 
alterações importantes para 
a 34ª edição, com a finalida-
de de tornar o evento mais 
inclusivo para a nossa cate-
goria e familiares. 

Dia 16
Reunião Extraordinária do CRS aprova e define pauta da Diretoria Executiva 
Estadual (DEE) junto à Administração da Receita.
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Dia 11
Sindafep realiza na Assembleia Legislativa do Paraná a 
abertura oficial da XIV Expoarte e XI Expofoto com mais de 
60 obras e prestigiando o talento de 18 artistas.

Dia 31 
Reunião de Aposentados e Pensionistas tem tema espe-
cial de Outubro Rosa. 

Diretoria do Sindafep encaminha 
demandas da categoria com novo 
diretor da CRE. 

Dia 21
Sindafep abre período de 
reservas instalações, com 
o objetivo de proporcionar 
o melhor verão para os 
seus filiados e familiares! 

Deputados da Alep apro-
vam emendas propostas 
pelo Sindafep em votação 
da licença-capacitação. 

Dia 29
Sindafep comparece na 196ª Reunião Extraordinária  
do Conselho Deliberativo da Fenafisco.
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2019

OUTUBRO NOVEMBRO

Dia 12
Em Sessão Solene na ALEP, Sindafep homenageia 52 pre-
feituras de todo o Estado pelo recebimento do Prêmio Ges-
tor Público Paraná 2019.

Sindafep esclarece dispositivos da PEC da Reforma da 
Previdência que passam a valer automaticamente nos es-
tados e municípios.

E X P O 
F O T OX I

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ 
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Dias 15 a 17
34ª Fiscalíada tem a presença de lideranças 
nacionais, além de competição, entrega de me-
dalhas e muita integração entre os colegas da 
família fiscal paranaense. O presidente da Fe-
deração Nacional do Fisco Estadual e Distrital, 
Charles Alcântara, e o presidente da Pública – 
Central do Servidor, José Gozze, também pres-
tigiaram o mais tradicional evento do Fisco do 
Paraná. 
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2019

Dia 25
Em defesa dos servidores, 
Sindafep inicia série de 
ações para articulação em 
torno da reforma da Previ-
dência do Estado. As ações 
incluem a formulação de 
emendas e trabalho parla-
mentar intenso na Assem-
bleia Legislativa do Estado.

Dia 28 
Jurídico do Sindafep es-
clarece ações de quotas 
e outras dúvidas dos apo-
sentados e pensionistas 
durante última reunião 
mensal de 2019. 

Dia 29
Conselho dos Representan-
tes Sindicais (CRS) do Sin-
dafep realiza última Reunião 
Ordinária do exercício deste 
mandato e trata sobre a 
aprovação da Proposta Or-
çamentária para o Ano de 
2020 e sobre as emendas 
à Reforma da Previdência 
estadual apresentadas pelo 
Sindafep. 

Durante o Jantar de  
Confraternização de  
Fim de Ano, realizado no 
restaurante Madalosso, a 
diretoria eleita para o tri-
ênio 2020-2022 do Sindi-
cato dos Auditores Fiscais 
da Receita do Estado é 
empossada com a presen-
ça de autoridades nacio-
nais e um horizonte repleto 
de desafios.

34a
 

FISCALÍADA

Integração

Amizade
Confraternização

Tradição

PROGRAMAÇÃO:
Dia 14/11
Chegada das Delegações

Dia 15/11
Início das atividades

Início dos jogos

Almoço com Leitão à Pururuca Desossado

Abertura Oficial & Desfile das Delegações

Baile
Barracas gastronômicas

Dia 16/11
Costela Fogo de Chão

Encerramento Oficial & Entrega de Medalhas

Baile Mexicano

Barracas Gastronômicas

Dia 17/11
Retorno das Delegações

de 14 a 17 de novembro de 2019

Filhos e cônjuges 

também podem 

competir!

INSCREVA-SE NA SUA  

REGIONAL E PARTICIPE DA  

GRANDE CONFRATERNIZAÇÃO  

DA FAMÍLIA FISCAL!
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DEZEMBRO

Dia 03 
Diretoria do Sindafep se reúne com 
Diretor-Geral da SEFA, João Luiz Gio-
na, para tratar temas importantes 
para a categoria, como bolões dos 
inativos e retroativo de promoções.
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Dia 07  
Auditores Fiscais ativos, aposenta-
dos, pensionistas e seus familiares 
participam de festa de confrater-
nização de fim de ano realizada na 
Regional de Pato Branco.

Dia 06
Regionais de Londrina e União da 
Vitória realizam festa de confraterni-
zação de fim de ano para a família 
fiscal com jantar, baile e distribuição 
de presentes para os filhos de Audi-
tores Fiscais (fotos abaixo).

UNIÃO DA VITÓRIA

LONDRINA

JACAREZINHO 

Dia 08
Regional de Jacarezinho rea-
liza festa de confraternização 
de fim de ano com Auditores 
Fiscais com direito a troca de 
presentes entre os colegas do 
Fisco.

PATO BRANCO

CASCAVEL 

  
Também no dia 7, a Regional de Cas-
cavel, realiza almoço de confraterni-
zação de fim de ano para os filiados 
da 13ª DRR.

DEZEMBRO
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Dia 14
Com a presença do presidente do Sindafep, 
Wanderci Polaquini, a Associação dos Funcio-
nários Fiscais de Maringá, AFFISMAR, realiza 
confraternização de final de ano e homenageia 
os colegas Auditores que se aposentaram no 
ano de 2019.

MARINGÁ 

GUARAPUAVA Também no dia 14, os Auditores Fis-
cais da 5ª DRR. Regional de Guara-
puava, participam de almoço de con-
fraternização de fim de ano com suas 
famílias e colegas do Fisco. 

Dias 07 e 08
 Umuarama realiza baile e almoço de 
confraternização de fim de ano com 
a presença do Vice-presidente de Fi-
nanças, Raul Wellner Filho.

UMUARAMA 

Dia 10
Texto da Reforma Tributária articulado 
pelo Sindafep com outras entidades 
do Fisco Estadual, Distrital e Federal 
é incluído integralmente no relatório 
do Senador Roberto Rocha.

Dia 19 
Sindafep deseja, por meio do site institucional, boas festas 
e informa filiados sobre novo horário de atendimento na 
sede administrativa. A partir de 2020 o horário será das 
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 

Dia 20 
Sindafep publica matéria sobre mudanças nas re-
gras de aposentadoria acarretadas pela aprovação 
da Reforma da Previdência do Estado e informa filiados 
sobre ações de contestação em que o sindicato está 
atuando.  

DEZEMBRO DEZEMBRO


