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EDITORIAL

Osmar de Araújo Gomes,

Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná | Sindafep

2020: um ano de união
dos Auditores Fiscais!

É

consenso que 2020 foi um ano de
desafios, mas, para além disso,
gosto de definir o ano que se passou
sobretudo como um ano marcado
pela união! Por mais de dez meses estamos distantes fisicamente, mas, sinto-me cada vez mais unido a cada um
dos Auditores Fiscais paranaenses.
Fazendo este balanço de gestão, que você lerá
nas próximas páginas, vimos a nossa união ser
materializada em grandes resultados. Prevaleceu o
bom trabalho e a solidariedade. Nos reconectamos
ao espírito inovador e empreendedor, no melhor
dos sentidos que estas palavras podem carregar.
Nos unimos cada vez mais com os demais servidores do Brasil, ao lado dos quais, mesmo que remotamente, travamos grandes lutas de fortalecimento
do serviço público e essencial no Brasil. Vendo os
resultados do nosso trabalho expostos nas próximas páginas, muito nos honra ter a certeza de que
contribuímos significativamente para o bom funcionamento do estado, garantindo que o Paraná ocupasse posição de destaque no enfrentamento da
Covid-19 em todo o Brasil.
Aos meus colegas de diretoria, registro meu
imenso agradecimento por este primeiro ano de
gestão à frente do Sindafep, pois sem a união de
cada um de vocês, nada do que foi feito teria sido

possível. Com carinho, também gostaria de agradecer a cada filiado do Sindafep, que segue conosco,
unido, mesmo em um ano como 2020. É com vocês,
por vocês e para vocês, que seguimos trabalhando.
Com alegria, fechamos este primeiro ano certos
de que superamos juntos um dos maiores desafios da
nossa longa trajetória e desejamos que os próximos
dois anos desta gestão alcancem voos e conquistas
ainda maiores para a família do Fisco paranaense!
Vamos juntos!

Sem a união
de cada um de vocês,
nada do que foi feito
teria sido possível.
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2O2O
JANEIRO
DIA 16

Após o Decreto 3.808/2020, que trata sobre a revalidação de descontos consignados na folha de pagamento dos servidores ativos e inativos, o Sindafep
orienta os filiados para realizarem a validação, além
de manter contato com o governo estadual para buscar reverter a situação.

DIA 17

A nova Diretoria Executiva Estadual (DEE) do Sindafep, representada pelo presidente, Osmar de Araújo
Gomes, e o vice-presidente Sindical, Carlos Alberto
Stadler, se reúnem com o diretor da Receita Estadual,
Roberto Zaninelli Covelo Tizon, para encaminhar demandas da categoria, como os bolões, o teletrabalho
e a validação do desconto da mensalidade em folha.

DIA 20

O vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler, participa de reunião com representantes de 18 entidades e o Governo do Paraná para discutir o Decreto
3.808/2020 e solicitar a flexibilização das imposições previstas no mesmo. A reunião foi convocada
pelo Auditor Fiscal e presidente da Pública Paraná,
Wanderci Polaquini.

DIA 21

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes,
e o vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler,
participam de reunião da Fenafisco, em Brasília, para
discutir as propostas de Reforma Tributária em tramitação no Congresso Nacional

DIA 23

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes,
e o vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler,
juntamente com o presidente da Pública Paraná,
Wanderci Polaquini, reúnem-se na Casa Civil para tratar sobre o Projeto de Lei de Reestruturação da Carreira dos Auditores Fiscais.

DIA 24

Após a constatação de dificuldades para realizar o
processo de revalidação, o Sindafep orienta os filiados sobre como deveria ser feito o preenchimento no
sistema PRconsig para autorização do desconto da
mensalidade em folha.

DIA 26

O Governo do Paraná informa sobre o pagamento
dos bolões referentes ao período de julho a dezembro de 2018. Na ocasião, a diretoria do Sindafep continuou as tratativas com a Administração e o Governo
para que se resolva o quanto antes a situação dos
pagamentos, principalmente em relação a paridade
dos aposentados.
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2O2O
FEVEREIRO
DIA 5

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes,
e o coordenador do Prêmio Gestor Público Paraná
(PGP-PR), Laerzio Chiesorin Junior, reúnem-se com
o presidente do Conselho Regional de Administração
do Paraná, Sérgio Pereira Lobo, e com a coordenadora da Câmara de Gestão Pública, Lorena Carmen
Gramms.

DIA 10

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes, e
o coordenador do PGP-PR, Laerzio Chiesorin Junior,
reúnem-se com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Ademar Traiano, para renovação da parceria com o órgão e apresentação do
relatório de atividades desenvolvidas em 2019.

DIA 11

DIA 6

O Comitê Técnico do PGP-PR analisa o material de
divulgação da 8ª edição e indica novos avaliadores
para algumas regiões da Receita Estadual, além de
novos membros para o Comitê.

Osmar de Araújo Gomes, presidente do Sindafep, e
Laerzio Chiesorin Junior, coordenador do PGP-PR,
visitam o Tribunal de Contas do Estado do Paraná
(TCE-PR) e a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (AERP). Também foram realizadas
visitas ao Detran-PR, Funpar e UniFM.

DIA 12

DIA 7

Após atuação do Sindafep e outras entidades sindicais, o Governo do Paraná prorroga o prazo para
revalidação da mensalidade sindical na folha de pagamento dos servidores ativos e inativos.

A Diretoria Executiva Estadual
(DEE) do Sindafep participa do
ato contra o desmonte do serviço público, realizado no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos
Deputados, em Brasília. O objetivo do evento foi sensibilizar os
parlamentares a votarem contra
as propostas que fragilizam e
ameaçam o funcionalismo.
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2O2O
FEVEREIRO
DIA 13

O coordenador-geral do PGP-PR, Laerzio Chiesorin
Junior, reúne-se com o diretor da Presidência da Sanepar, Mário Zigovski, e com a gerente de Comunicação Social da empresa, Lilian Persia de Oliveira Tavares, para agradecer a parceria e apresentar o relatório
das atividades desenvolvidas do ano de 2019.

DIAS 13 E 14

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes, e
o vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler, participam da 199ª Reunião Extraordinária do Conselho
Deliberativo da Fenafisco (RECD), realizada em Brasília, para discutir as reformas Administrativa, Tributária e Previdenciária.

DIA 18

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes, e
o coordenador do PGP-PR, Laerzio Chiesorin Junior,
visitam o presidente do Conselho Regional de Economia do Paraná (Corecon-PR), Carlos Magno Andrioli
Bittencourt, para renovar a parceria para a 8ª edição
da premiação.

O Sindafep, por meio do vice-presidente Jurídico,
Lindolfo Timm, disponibiliza dois modelos de procuração para entrega dos extratos de validação para
desconto em folha da mensalidade sindical após
autorização do Governo do Paraná e prorrogação do
prazo.

Osmar de Araújo
Gomes, presidente
do Sindafep, participa
da entrega de R$ 100
mil do programa Nota
Paraná, da Receita
Estadual, na sede da
Secretaria da Fazenda.
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2O2O

DIA 21

O PGP-PR homenageia, por meio
de outdoors espalhados pela cidade, o Plano de Recuperação de
Curitiba, projeto vencedor do troféu
Melhor do Ano na 7ª edição 2019.

DIAS 21 a 25

O Sindafep realiza diversas atividades na Colônia de
Guaratuba para 600 hóspedes durante o Carnaval,
entre elas caminhadas beira mar, partidas de futebol,
polo aquático, bingo, gincana musical, enigma da cerveja e guerra dos sexos com imagem e ação.

MARÇO
DIA 2

Começa o período de inscrições para a 8ª edição do
Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) com o tema
“Empreendedorismo – Idealizar, Realizar e Transformar”.

EMPREENDEDORISMO
IDEALIZAR, REALIZAR E TRANSFORMAR

DIA 5

Sindafep reforça a importância da revalidação para
desconto da mensalidade sindical na folha de pagamento até o dia 10 de março, prazo estabelecido pelo
Governo do Paraná.
O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes, e
o coordenador do PGP-PR, Laerzio Chiesorin Junior,
reúnem-se com Julio Cezar Makuch, presidente da
União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos
do Paraná (Uvepar), para firmar o apoio financeiro da
entidade à 8ª edição da premiação.

Projeto Bebê Solidário entrega enxovais para grávidas carentes e realiza mais uma edição do Café com
Prosa. O evento marcou a contagem regressiva para
a chegada dos mil enxovais doados pela iniciativa.
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2O2O
MARÇO
DIA 6

O vice-presidente Jurídico do Sindafep, Lindolfo
Timm, faz um alerta para todos os filiados sobre uma
tentativa de golpe referente a precatórios de aposentados e pensionistas, envolvendo o escritório Nitschke Graboski Advogados Associados, que atende o
sindicato.
É realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de
Representantes Sindicais (CRS), em que os membros
eleitos em 2019 fizeram o juramento de posse, entre
eles o presidente do CRS, Reginaldo de França.

DIA 9

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes,
o vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler, e o
vice-presidente de Finanças, Delson Abreu de Lima,
reúnem-se com o novo diretor-geral da Secretaria de
Estado da Fazenda, Eduardo Moreira Rodrigues Lima
de Castro, para discutir a Lei Orgânica do Fisco e
também o pagamento dos bolões.
O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes,
e o vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler,
participam de reunião da Pública Central do Servidor
Paraná para tratar da participação das entidades nas
mobilizações de março e a criação de uma Frente
Parlamentar em Defesa do Servidor Público.

DIA 11

É realizado o 31° Encontro do Dia Internacional da
Mulher do Sindafep, no qual foram homenageadas
as voluntárias do projeto Bebê Solidário.

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes, e
o vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler, participam do seminário “O papel da reforma tributária
na redução de desigualdades no Brasil”, promovido
pela Fenafisco e Oxfam Brasil, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

DIAS 12 E 13

Membros da Diretoria Executiva Estadual
(DEE) do Sindafep participam da 200ª Reunião Extraordinária do
Conselho Deliberativo
da Fenafisco (RECD)
para discutir as reformas Administrativa e
Tributária e também o
novo coronavírus.
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2O2O
MARÇO
DIA 13

CORONAVÍRUS

O Sindafep encaminha ofício ao Secretário de Estado da Fazenda, Renê de Oliveira Garcia Júnior, solicitando trabalho remoto para os Auditores Fiscais e
demais servidores da Secretaria da Fazenda como
medida emergencial devido ao novo coronavírus.
A DEE informa o procedimento a ser adotado para
os filiados que não fizeram a validação do desconto
na folha de pagamento da mensalidade sindical até
o dia 10 de março.
O PGP-PR, buscando aprimorar a comunicação, lança a sua conta na rede social Instagram, divulgando
as boas práticas em prol de um Estado cada vez melhor de se viver.

DIA 16

Em ato administrativo, a DEE suspende a execução do
Projeto Tertúlia e a realização das reuniões mensais
com os aposentados devido ao novo coronavírus.

DIA 17

Após atuação do Sindafep, o diretor da Receita Estadual, Roberto Zaninelli Covelo Tizon, publica a portaria nº 99/2020, estabelecendo medidas de enfrentamento da emergência na saúde pública decorrente
do novo coronavírus, entre elas as suspensões do
atendimento presencial em todas as unidades do órgão, das atividades externas e de viagens oficiais.

DIA 18

do a orientação do Decreto nº 4230, do Governo do
Paraná.
O Sindafep lança a nova Revista do PGP-PR, apresentando os 52 projetos coroados na 7ª edição e que se
mostraram eficientes no seu papel de desempenhar
uma boa gestão pública municipal. A revista foi totalmente repaginada, prezando pela inovação visual
e tecnológica.
Prezando pela saúde de seus colaboradores e filiados, a DEE decide suspender as atividades em todas
as suas unidades por causa do novo coronavírus, com
prazo inicial de 15 dias, instituindo o trabalho remoto
para os funcionários que não estavam em férias.
O Sindafep oferece as instalações da Colônia de Guaratuba para as administrações municipal e estadual
para montagem de leitos, caso necessário, devido ao
novo coronavírus.

DIA 23

O PGP-PR emite nota oficial sobre possíveis alterações no cronograma da 8ª edição, já com inscrições
abertas desde o dia 2 de março.
Após atuação do Sindafep, o decreto que ordenava a
concessão de licença especial para servidores que tinham direito é alterado, incluindo assim a Receita Estadual e a Secretaria de Estado da Fazenda no rol dos
órgãos cujos servidores ficam excepcionados da aplicação da regra de afastamento por licença especial.

DIA 24

O Comitê Técnico do PGP-PR reúne-se para discutir
assuntos sobre a 8ª edição da premiação. Na ocasião, foi entregue a revista da 7ª edição, que foi totalmente reformulada.

DIA 19

A ParanaPrevidência decide suspender o recadastramento de aposentados para evitar contaminações do novo coronavírus em grande escala, seguin-

Prezando pelo bem-estar e saúde dos seus filiados
e reforçando a comunicação institucional, o Sindafep produz uma matéria sobre o novo coronavírus,
informando os principais sintomas e atendimento da
Unimed, ao qual a entidade é conveniada.

DIA 27

O Sindafep orienta seus filiados sobre como conseguir retirar o informe de rendimentos do Imposto de
Renda de forma online, no site da ParanaPrevidência.
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2O2O
ABRIL
DIA 2

A Diretoria Executiva Estadual (DEE) decide prorrogar por mais 14 dias a suspensão das atividades em
todas as unidades do Sindafep por causa do novo
coronavírus. Os colaboradores que não estivessem
gozando de suas férias continuaram em trabalho remoto.

DIA 15
DIA 23

O Projeto Bebê Solidário, apoiado pelo Sindafep, chega a marca de mil enxovais doados para gestantes
carentes de Curitiba e Região Metropolitana.
O Sindafep participa de reunião virtual com representantes do Programa de Educação Fiscal no Estado
para definir as ações a serem realizadas em 2020.

DIA 24

O vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler, participa da 72ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Fenafisco por meio de videoconferência, que
tinha como pauta a aprovação das contas da Diretoria Executiva em 2019, ajustes para o orçamento de
2020 e também as adequações no plano de ações
políticas.

DIA 16

A DEE prorroga por mais 13 dias a suspensão das atividades em todas as unidades do Sindafep por causa do novo coronavírus. Os colaboradores que não
estivessem gozando de suas férias continuaram em
trabalho remoto.

DIA 17

O Sindafep, por meio da Fenafisco e outras entidades
representativas do Fisco, manifesta protesto contra
a revogação do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes, o
vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler, e o vice-presidente Jurídico, Lindolfo Timm, encontram-se
para uma reunião com o diretor da Receita Estadual.
Entretanto, a mesma teve que ser adiada a pedido do
diretor do órgão.
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2O2O
ABRIL
DIA 29

DIA 30

O Sindafep, por meio do vice-presidente Jurídico, Lindolfo Timm, esclarece a alteração da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores civis e seus
pensionistas de 11% (onze) para 14% (quatorze por
cento). A mudança decorre da aprovação da Reforma da Previdência do Paraná.

O Sindafep apoia a campanha da Fenafisco, intitulada “Cada um dá o que tem”, que
propôs medidas para que União, estados e
municípios conseguissem superar a crise e
garantir o bem-estar da população.

A DEE prorroga por mais 14 dias a suspensão das atividades em todas as unidades do Sindafep por causa do novo coronavírus. Os colaboradores que não
estivessem gozando de suas férias continuaram em
trabalho remoto.

O Sindafep comunica seus filiados sobre
uma possível fraude no pagamento de boletos da Unimed.

MAIO
DIA 1

Sindafep esclarece aos filiados que não fizeram a validação do desconto da mensalidade sindical em folha e tiveram o valor descontado para não pagarem o
boleto enviado pela entidade pelos Correios, evitando
duplicidade no pagamento.

A DEE prorroga por mais 14 dias a suspensão das atividades em todas as unidades do Sindafep por causa do novo coronavírus. Os colaboradores que não
estivessem gozando de suas férias continuaram em
trabalho remoto.

DIA 21

O Projeto Bebê Solidário entrega mais 20 enxovais
para grávidas carentes de Curitiba e Região Metropolitana.
O Sindafep e a Pública Paraná - Central do Servidor
realizam a doação de 1.800 máscaras para duas instituições sociais de Curitiba e também para o projeto
Bebê Solidário.

DIA 8

A Auditora Fiscal aposentada, Gilmara Maria Albuquerque, cria a “bandeja de cones”, que evita que a
linha para costura arrebente quando a máquina está
sendo utilizada, facilitando a produção dos enxovais
do Projeto Bebê Solidário.

DIA 15

A Diretoria Executiva Estadual (DEE) disponibiliza
a versão on-line do Balanço de Gestão 2017/2019,
apresentando os trabalhos realizados pela diretoria
anterior nos três últimos anos.
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2O2O
MAIO
DIA 22

Após dúvidas dos filiados, o vice-presidente Jurídico
do Sindafep, Lindolfo Timm, esclarece aos aposentados e pensionistas a alíquota de contribuição previdenciária que passou a vigorar após a Reforma da
Previdência. Assim como os servidores ativos, a alíquota também passou de 11% para 14%.

DIA 27

JUNHO
DIA 1

Em razão das medidas emergenciais em saúde pública adotadas em todo o território nacional devido ao
novo coronavírus, o Sindafep anuncia a suspensão
dos eventos de Dia dos Namorados, Encontro dos
Fiscais Aposentados (EFA) e Fiscalíada.

DIA 3

O Sindafep, por meio da Fenafisco, manifesta apoio
à campanha “Você Acha Justo?”, que defende medidas para reduzir a desigualdade tributária do Brasil e
a Reforma Tributária Solidária.
A DEE prorroga por mais 14 dias a suspensão das atividades em todas as unidades do Sindafep por causa do novo coronavírus. Os colaboradores que não
estivessem gozando de suas férias continuaram em
trabalho remoto.

DIA 28

O Comitê Técnico do Prêmio Gestor Público Paraná
(PGP-PR) reúne-se por videoconferência para discutir a prorrogação das inscrições da edição 2020 e sugestões de ações a serem tomadas para o desenvolvimento da premiação durante a pandemia.

O vice-presidente Sindical do Sindafep, Carlos Alberto Stadler, participa da 202ª Reunião Extraordinária
do Conselho Deliberativo da Fenafisco, realizada por
meio de videoconferência.

DIA 29
A DEE prorroga o prazo de
inscrição para a 8ª edição
do Prêmio Gestor Público
Paraná (PGP-PR), oferecendo mais tempo para os gestores inscreverem projetos.

O Sindafep e a Pública Paraná - Central do Servidor
doam 500 máscaras para a instituição Pequeno Cotolengo, em Curitiba, que atende pessoas com deficiências múltiplas.
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2O2O
JUNHO
DIA 4

O Sindafep lança a edição especial on-line do Notifisco, jornal tradicional dos Auditores Fiscais e que
não pôde ser enviado aos filiados por causa do novo
coronavírus.

DIA 22

O Conselho Fiscal do Sindafep reúne-se de forma virtual para debater assuntos relativos à entidade.

DIA 5

A Diretoria Executiva Estadual (DEE) comunica a alteração no quadro de colaboradores da Colônia de Férias de Guaratuba e do plano de saúde do Sindafep.

DIA 9

O Sindafep, juntamente com centenas de outras entidades, assina o “Manifesto em Defesa da Democracia e do Judiciário”, idealizado pela Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB).

DIA 10

A DEE prorroga por mais 16 dias a suspensão das atividades em todas as unidades do Sindafep por causa do novo coronavírus. Os colaboradores que não
estivessem gozando de suas férias continuaram em
trabalho remoto.

DIA 17

O Sindafep manifesta apoio à campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”, lançada pelo
Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB).

DIA 18

O Projeto Bebê Solidário entrega mais 20 enxovais
para grávidas e mães de recém-nascidos na sede da
entidade, em Curitiba.

DIA 25

O Conselho de Representantes Sindicais (CRS) do
Sindafep reúne-se com a DEE para discutir o Projeto
de Lei de Reestruturação da Carreira dos Auditores
Fiscais, além de outros assuntos.

DIA 26

O vice-presidente Jurídico do Sindafep, Lindolfo
Timm, alerta os filiados sobre uma tentativa de golpe
envolvendo uma suposta ação civil pública coletiva
movida contra previdência complementar privada.

DIA 29

A DEE prorroga por mais 19 dias a suspensão das
atividades em todas as unidades do Sindafep por
causa do novo coronavírus. Os colaboradores que
não estivessem gozando de suas férias continuaram
em trabalho remoto.
O CRS decide adiar, em caráter excepcional, as reuniões ordinárias e também do Conselho Fiscal que
estavam previstas para 2020. A motivação foi a pandemia do novo coronavírus.

DIA 30

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes, o
vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler, participam da 203ª Reunião Extraordinária do Conselho
Deliberativo da Fenafisco.
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2O2O
JULHO
DIA 1

O Comitê Técnico do Prêmio Gestor Público Paraná
(PGP-PR) reúne-se por meio de videoconferência
para avaliar o Plano de Ações para a 8ª edição da
premiação.

DIA 10

O vice-presidente Sindical do Sindafep, Carlos Alberto Stadler, participa da Reunião da Comissão de Reforma Tributária, da Fenafisco, realizada por meio de
videoconferência.

DIA 15

A DEE divulga um relatório com as ações que foram
desenvolvidas até o momento, além da redução de
despesas em R$ 584 mil.

DIA 16

A DEE prorroga por mais 28 dias a suspensão das atividades em todas as unidades do Sindafep por causa do novo coronavírus. Os colaboradores que não
estivessem gozando de suas férias continuaram em
trabalho remoto.
O Comitê Técnico do PGP-PR altera o regulamento da
premiação para que a avaliação de projetos pudesse
ser realizada de forma virtual.

DIA 14

O Sindafep desocupa a antiga sede da entidade, situada na Rua Alferes Ângelo Sampaio, nº 1793. Desta
forma, o Projeto Bebê Solidário passou a funcionar
em novo endereço.
A Diretoria Executiva Estadual (DEE) e o Conselho de
Representantes Sindicais (CRS) reúnem-se com o
diretor da Receita Estadual do Paraná, Roberto Zaninelli Covelo Tizon, e o assessor geral de administração da Receita, Cicero Antonio Eich, para tratar sobre
o Projeto de Lei de Reestruturação da Carreira dos
Auditores Fiscais e a pandemia do coronavírus.

O Projeto Bebê Solidário entrega mais 20 enxovais
para grávidas de Curitiba e Região Metropolitana,
totalizando quatro doações durante a pandemia do
novo coronavírus.
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AGOSTO
DIA 17

O Sindafep encaminha ofício à Secretaria da Fazenda para solicitar uma reunião com o diretor-geral e o
diretor da Receita Estadual do Paraná.

DIA 4

Com o fim do período de inscrições, o Prêmio Gestor
Público Paraná (PGP-PR), promovido pelo Sindafep,
teve 175 projetos inscritos de 70 municípios do Estado, segundo melhor resultado em sua história.

DIA 21

O Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) entra na
reta final das inscrições de projetos para a 8ª edição.

DIA 22

O Sindafep publica a série de fascículos sobre sua
história, produzidos no aniversário de 25 anos da entidade.

DIA 24

Em comemoração ao Dia dos Avós, comemorado
em 26 de julho, o Sindafep produz uma matéria especial com duas vovós e um vovô. São eles: a Auditora Fiscal aposentada Eduvirge Ferro, a pensionista
Maria Aparecida Justino de Souza e o presidente da
entidade, Osmar de Araújo Gomes.

DIA 6

O Sindafep, por meio da Fenafisco, apoia o documento “Tributar os Super-ricos para Reconstruir o País”, em que são
apresentadas propostas para
aumentar a arrecadação em
R$ 292 bilhões.

DIA 27

O vice-presidente Jurídico do Sindafep, Lindolfo
Timm, esclarece a aplicação do Abono Permanência após a Emenda Constitucional Federal nº 103, de
2019.

DIA 31

A DEE e o CRS reúnem-se com o diretor-geral da Secretaria da Fazenda, Eduardo de Castro, o diretor da
Receita Estadual do Paraná, Roberto Zaninelli Covelo
Tizon, e o assessor geral de administração da Receita, Cicero Antonio Eich, para discutir o Projeto de Lei
de Reestruturação da Carreira dos Auditores Fiscais.

DIA 7

O Sindafep e outras entidades entregam 26 oxímetros
para a Secretaria de Saúde de Curitiba, que foram distribuídos para lares de idosos da Regional Boqueirão.
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AGOSTO
DIA 14

A Diretoria Executiva Estadual (DEE) prorroga por
mais 28 dias a suspensão das atividades em todas
as unidades do Sindafep por causa do novo coronavírus. Os colaboradores que não estivessem gozando
de suas férias continuaram em trabalho remoto.
O Sindafep, por meio da Fenafisco, apoia a campanha “É hora de virar o jogo!”, da Auditoria da Dívida
Cidadã (ADC), que busca mostrar à sociedade que o
modelo econômico implementado no Brasil é prejudicial para a classe mais pobre.

SETEMBRO
DIA 1

Após o fim das inscrições, o Prêmio Gestor Público
Paraná (PGP-PR) altera o cronograma de avaliação
dos projetos inscritos. O Comitê Técnico da premiação já havia alertado, em 23 de março, sobre possíveis alterações no cronograma.

DIAS 2 E 3

É realizado o XXI Seminário Paranaense de Educação Fiscal, evento com coorganização e patrocínio
do Sindafep, que discutiu gasto público e cidadania
no contexto da pandemia. O vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler, participou da mesa de
abertura do evento.

DIA 28

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes,
visita o vice-governador e presidente da Federação
do Comércio do Estado do Paraná (Fecomércio), Darci Piana, acompanhado pelo presidente da Câmara
Municipal de Curitiba, vereador Sabino Picolo, para
apresentar os projetos Bebê Solidário e PGP-PR, realizados pela entidade.

DIA 3

O vice-presidente Jurídico do Sindafep, Lindolfo
Timm, esclarece as regras de aposentadoria para
Auditores Fiscais após a Reforma da Previdência do
Paraná.

DIA 10

O vice-presidente de Finanças, Delson Abreu de Lima,
participa da reunião do Conselho Deliberativo da Fenafisco. Entre os assuntos discutidos estavam as reformas Tributária e Administrativa e o plano de ação
da entidade.
A Diretoria Executiva Estadual (DEE) prorroga por
mais 21 dias a suspensão das atividades em todas
as unidades do Sindafep por causa do novo coronavírus. Os colaboradores que não estivessem gozando
de suas férias continuaram em trabalho remoto.

DIA 17

O Sindafep protocola requerimento ao diretor da Receita Estadual do Paraná, Roberto Zaninelli Covelo Tizon, para a formação de um Grupo Técnico (GT) para
avaliar a implantação do regime de teletrabalho para
os Auditores Fiscais.
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DIA 9

A Diretoria Executiva Estadual (DEE) prorroga por
mais 21 dias a suspensão das atividades em todas
as unidades do Sindafep por causa do novo coronavírus. Os colaboradores que não estivessem gozando
de suas férias continuaram em trabalho remoto.

DIA 14

O vice-presidente de Aposentados e Pensionistas do
Sindafep, Raul Wellner Filho, participa da entrega de
20 enxovais para grávidas e mães de recém-nascidos pelo Projeto Bebê Solidário.
O Sindafep manifesta apoio à iniciativa do Governo
do Paraná e Banco Central em incluir a educação
financeira no currículo escolar do estado. O Paraná foi o primeiro a receber o programa, que é financiado pelo Fundo de Defesa de Direitos Difusos, do
Ministério da Justiça.

O Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) finaliza as
análises de campo e avaliações. Ao todo, foram 162
projetos avaliados de 68 municípios do Estado na
edição 2020. O número é diferente do total de inscritos, uma vez que nem todas as cidades apresentam
os projetos ou então as iniciativas não estão mais
em execução na hora da avaliação.

DIA 16

DIA 25

Em alusão ao Dia do Auditor Fiscal da Receita do Estado do Paraná, comemorado em 21 de setembro, o
Sindafep produz matéria especial sobre o trabalho
dos Auditores Fiscais e da própria entidade na defesa dos interesses da categoria.

DIA 30

A DEE prorroga por mais 8 dias a suspensão das atividades em todas as unidades do Sindafep por causa do novo coronavírus. Os colaboradores que não
estivessem gozando de suas férias continuaram em
trabalho remoto.

O Sindafep anuncia, por meio de matéria especial no
site, a reforma do Hotel Rota do Sol, em Guaratuba.
A cozinha do restaurante foi reformada e ampliada,
com instalação de portas de alumínio e substituição
da câmara fria. Portas, móveis e paredes de apartamentos da ala 200 foram pintadas, entre vários outros reparos.
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OUTUBRO
DIA 20

DIA 26

O Sindafep comunica aos seus filiados que o recadastramento na ParanaPrevidência continua suspenso em 2020 por causa do novo coronavírus.

O vice-presidente Sindical do Sindafep, Carlos Alberto Stadler,
participa da abertura
da I Semana da Conscientização Tributária,
que aconteceu entre
os dias 26 e 30 de outubro. O evento trouxe
palestras, debates e
atividades culturais sobre a função social dos
tributos.

DIA 22

DIA 29

A DEE prorroga por mais 27 dias a suspensão das
atividades em todas as unidades do Sindafep por
causa do novo coronavírus. Os colaboradores que
não estivessem gozando de suas férias continuaram
em trabalho remoto.

Os membros do Comitê Técnico do PGP-PR reúnem-se para o fechamento das avaliações de projetos da
8ª edição da premiação. O encontro ocorreu na Escola
Fazendária do Paraná (Efaz).

A DEE e o Conselho de Representantes Sindicais
(CRS) realizam uma reunião virtual para discutir os
casos especiais em que o Auditor Fiscal possa trabalhar em regime home office quando ele ou um familiar estiver doente. Foi discutida também a licença
por motivo de doença.

DIA 23

O Sindafep anuncia a reforma da Colônia de Férias
dos Fiscais, em Guaratuba. Pintura de blocos, restauração de portas dos apartamentos e chalés, melhorias no calçamento e no sistema de coleta de água da
chuva foram algumas das melhorias efetuadas.
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O Sindafep abre o período de reservas para filiados
na alta temporada nas colônias de Guaratuba e Porto Rico e também no Hotel Rota do Sol.
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NOVEMBRO
DIA 9

O Sindafep abre o período de reservas para conveniados, cotistas e convidados na alta temporada nas
colônias de Guaratuba e Porto Rico e também no Hotel Rota do Sol.

DIA 11

O Sindafep, por meio da Fenafisco, manifesta apoio
à campanha “Movimento a Serviço do Brasil”, que
buscava mostrar para a população os prejuízos causados caso a Reforma Administrativa e a PEC Emergencial fossem aprovadas.

DIA 16

O Sindafep abre o período de reservas para terceiros
na alta temporada no Hotel Rota do Sol.

DIA 19
O Projeto Bebê
Solidário entrega
mais 20 enxovais
para grávidas carentes de Curitiba
e Região Metropolitana.

O Sindafep e a Associação dos Auditores Fiscais Estaduais de Curitiba (ASAFE) comunicam a decisão de
não realizar o tradicional evento de comemoração de
fim de ano, programado para acontecer na sede da
ASAFE, em Colombo. A decisão foi tomada devido a
pandemia do coronavírus.

DIA 20

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes,
realiza uma visita ao presidente da Câmara Municipal de Curitiba (CMC), Sabino Picolo, parceiro de longa data da entidade e que contribuiu para aprovação
do Plano de Carreira dos Auditores Fiscais.

DIA 25

A Comissão Julgadora do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR), composta por representantes das entidades parceiras, se reúne para definir os melhores
projetos das categorias de Melhor do Ano, Tema do
Ano, Administração Tributária e Tecnologia e Inovação.

DIA 26

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes,
e o vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler,
participam, por meio de videoconferência, da 205ª
Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da
Fenafisco (RECD). Reformas Administrativa e Tributária e estratégias para fortalecer o serviço público
foram alguns dos temas discutidos.

DIA 28

A Diretoria Executiva Estadual (DEE) do Sindafep estabelece, por meio do Ato Administrativo nº 30/2020,
novas regras operacionais para o funcionamento de
suas instalações a partir do dia 30 de novembro.

DIA 30

O PGP-PR divulga a lista de municípios premiados na
8ª edição. Das 68 cidades com projetos homologados, 36 foram premiadas, além de um Consórcio de
Municípios. Dos 162 projetos homologados, 43 deles
foram contemplados em todas as categorias da premiação.
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DEZEMBRO
DIA 2

O Sindafep alerta seus filiados sobre uma tentativa de golpe envolvendo uma suposta ação civil
pública coletiva, movida contra previdência complementar privada.

DIA 10

O Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) divulga
a data da cerimônia de encerramento da premiação: 10 de dezembro, às 15 horas. Devido à pandemia do coronavírus, pela primeira vez na história
da premiação a cerimônia é feita de modo virtual,
com participação à distância dos prefeitos e responsáveis pelos projetos.

DIA 3

A Diretoria Executiva Estadual (DEE) e o Conselho
de Representantes Sindicais (CRS) do Sindafep
se reúnem por meio de videoconferência. Durante
a reunião, o vice-presidente de Finanças, Delson
Abreu de Lima, apresentou o pedido de Remanejamento Orçamentário de 2020 e também a Previsão Orçamentária para 2021, sendo que ambos os
assuntos foram aprovados por unanimidade pelos
membros do CRS.

O Sindafep entrega brinquedos para instituições sociais que atuam em Curitiba e Região Metropolitana.
A doação faz parte da campanha “Natal Juntos e
Misturados”, dos institutos Anjo Azul e Bene, em que
foram arrecadados brinquedos para crianças de comunidades carentes. Participaram da entrega o presidente, Osmar de Araújo Gomes, e o vice-presidente
Sindical, Carlos Alberto Stadler.

O PGP-PR realiza na Câmara Municipal de Curitiba a
cerimônia de encerramento da edição 2020. Foram
43 projetos premiados de 36 cidades paranaenses,
além de um Consórcio de Municípios. Mesmo com a
pandemia do coronavírus, a 8ª edição foi a segunda
com maior número de projetos e municípios inscritos, ficando atrás apenas da 7ª edição, realizada em
2019, em que participaram 79 municípios com 200
projetos inscritos.
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DIA 12

DIA 17

O Projeto Bebê Solidário realiza a última entrega de
enxovais do ano. Ao todo, foram 220 gestantes e
mães de recém-nascidos beneficiadas pela iniciativa
em 2020.

DIA 21

A Diretoria Executiva Estadual (DEE) decide prorrogar por mais 28 dias a suspensão das atividades na
unidade social do Sindafep, em Curitiba, por causa
do novo coronavírus. Os colaboradores que não estivessem gozando de suas férias continuaram em
trabalho remoto.
O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes,
o vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler, e
o vice-presidente Jurídico, Lindolfo Timm, reúnem-se com o secretário chefe da Casa Civil, Guto Silva,
para discutir diversos assuntos envolvendo os Auditores Fiscais, entre eles o pagamento dos bolões aos
Auditores ativos e a intercessão junto a ParanaPrevidência para pagamento dos bolões aos Auditores
inativos, além do Projeto de Lei de Reestruturação da
Carreira dos Auditores Fiscais.

DIA 14

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes,
o vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler, e o
vice-presidente Jurídico, Lindolfo Timm, reúnem-se
com o líder do governo na Assembleia Legislativa do
Paraná, deputado Hussein Bakri, para discutir o Projeto de Lei de Reestruturação da Carreira dos Auditores
Fiscais.

DIA 22

O Comitê Técnico do PGP-PR reúne-se para definir
as ações para a 9ª edição da premiação, entre elas o
slogan da próxima edição: “Assistência Social - Amparar e Capacitar Para Crescer''.

