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Um olhar em 2002

Roberto Requião é eleito governa-

dor do estado do Paraná em uma 

disputa apertada contra Álvaro Dias.

27 de outubro de 2002

O prefeito de Santo André, Celso Da-

niel (PT), é sequestrado e executa-

do com sete tiros à queima-roupa. 

A dúvida fica: foi crime comum ou 

político?

19 de janeiro de 2002

Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, 

é eleito presidente do Brasil, ven-

cendo o candidato de situação, 

José Serra, do PSDB.

27 de Outubro de 2002

Serra sai do Ministério da Saúde e 

formaliza a candidatura à Presidên-

cia, em meio ao recrudescimento da 

epidemia de dengue no país. 

21 de fevereiro de 2002

O jornalista Tim Lopes é tor-

turado e executado por trafi-

cantes numa favela do Rio.

02 de Junho de 2002

Crise de confiança na economia 

eleva o dólar, que atinge a marca 

dos R$ 4,00, a cotação mais alta 

da história do Real até então.

10 de Outubro de 2002

Jaime Lerner decide ficar no gover-

no, apesar do pedido da direção do 

PFL para que se descompatibilizasse 

do partido para concorrer ao Senado. 

05 de abril de 2002
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No dia 06 de dezembro de 2001, 

tomou posse a nova diretoria do 

Sindicato dos Agentes Fiscais da 

Receita Estadual do Paraná (AFFEP 

Sindical), presidida pelo Auditor 

Fiscal Yukiharu Hamada.

Aproximadamente 250 convi-

dados e filiados compareceram à 

cerimônia de posse. Também este-

ve presente o presidente da Fede-

ração Nacional do Fisco Estadual e 

Distrital (FENAFISCO), represen-

tantes do poder legislativo e diver-

sas autoridades do estado. 

Em seu discurso de posse, Ha-

mada destacou o difícil caminho 

que o Sindicato deveria enfrentar 

nos próximos anos, a responsabi-

lidade assumida em presidir uma 

entidade e corresponder de forma 

digna aos anseios da categoria.

O processo eleitoral que esco-

lheu a nova diretoria e que teve a 

responsabilidade de conduzir o 

AFFEP Sindical no triênio 2002-

2004 contou com a participação de 

mais de 1.500 Agentes Fiscais, que 

de forma democrática, exerceram o 

seu direito de voto. 

A chapa Força Sindical foi a vi-

toriosa, com 60 por cento dos vo-

tos, contra a chapa Novos Rumos e a 

chapa do Pazzanese.

CONQUISTAS
No dia 11 de novembro de 200              

1, o governo do estado do Paraná 

implantou, apenas para os Agentes 

Fiscais ativos, as quotas de produ-

tividade previstas na Resolução 

53/01. 

A decisão governamental deu 

governo anterior e ter se resolvido 

somente após três anos da edição 

da Resolução 53/2001 da SEFA. En-

fim, a sensação final era: antes tarde 

do que nunca”.

SEDE ADMINISTRATIVA
Para aperfeiçoar o atendimento 

aos fi liados, a nova diretoria realizou 

diversas melhorias na sede adminis-

trativa do AFFEP Sindical.

A edifi cação ganhou pintura ex-

terna e interna e novos banheiros 

para atender funcionários e 

visitantes do Sindicato.

O telhado também foi 

trocado e o salão de festas 

ganhou no-

Segunda diretoria do 
AFFEP Sindical busca aprimorar estrutura da entidade

início à quebra de paridade salarial 

entre os Fiscais ativos, aposentados 

e pensionistas da Coordenação da 

Receita do Estado do Paraná (CRE), 

ferindo frontalmente a Constitui-

ção Federal.

Ao assumir, a nova diretoria 

do Sindicato impetrou mandado de 

segurança com pedido de liminar 

contra o governo do estado, com o 

objetivo de exigir judicialmente o 

pagamento das quotas de produti-

vidade aos filiados aposentados e 

pensionistas.

Durante todo o triênio 2002-

2004, a diretoria do AFFEP Sin-

dical realizou diversas reuniões e 

mobilizações em defesa dos direi-

tos do segmento.

Somente em 2004 o Sindica-

to conseguiu resolver o impasse 

e conquistou a extensão das 500 

quotas para os aposentados e pen-

sionistas.

A solução se deu após enten-

dimentos entre o Secretário da 

Administração e Previdência e o 

Procurador Geral do Estado, que 

decidiram pela edição de uma 

nova Resolução da SEFA, a 

de nº 53/2004.

Segundo Hamada, a 

conquista teve um du-

plo sentido, de satis-

fação e indignação. 

“Satisfação, por ter 

conseguido uma re-

paração da injustiça 

que feria a paridade 

entre ativos e inativos. 

Indignação, por esta luta 

ter sido travada desde o 
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pagamento das quotas de produti-

vidade aos filiados aposentados e 
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2004, a diretoria do AFFEP Sin-

dical realizou diversas reuniões e 

mobilizações em defesa dos direi-

Somente em 2004 o Sindica-

to conseguiu resolver o impasse 

e conquistou a extensão das 500 

quotas para os aposentados e pen-

A solução se deu após enten-

dimentos entre o Secretário da 

Administração e Previdência e o 

Procurador Geral do Estado, que 

decidiram pela edição de uma 

nova Resolução da SEFA, a 

Indignação, por esta luta 

ter sido travada desde o 
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vos azulejos e pintura.

O espaço interno foi remode-

lado e uma nova sala de espera foi 

criada para que os fi liados tivessem 

maior comodidade enquanto aguar-

davam o atendimento.

“Ao executar benfeitorias no 

imóvel da sede administrativa, o 

objetivo foi simplesmente oferecer 

segurança e um melhor ambiente 

de trabalho e de lazer, não só para os 

fi liados como também para a equipe 

de funcionários”, relembra a vice-

-presidente de administra-

ção do AFFEP Sindical 

na gestão 2002-2004, 

Alair Teresinha de 

S o u z a Favoreto.

HOTEL
Durante o triênio 2002-2004, o 

AFFEP Sindical realizou diversas 

melhorias no Hotel Rota do Sol, 

localizado na cidade de Guaratuba.

Com o telhado renovado e o 

restaurante superior forrado, o es-

tabelecimento ganhou nova apa-

rência, ficando ainda mais bonito e 

confortável.

Também foi realizada a troca 

de toda a fiação elétrica, os banhei-

ros dos apartamentos foram refor-

mados, as piscinas tiveram a troca 

completa dos azulejos e o calça-

mento foi refeito.

Para melhorar ainda mais o pai-

sagismo do empreendimento e o 

bem-estar dos fi liados, foram cons-

truídos quiosques à beira-mar e o 

portal de entrada foi reformado.

Segundo a diretoria da época, 

foram muitos os investimentos na 

melhoria da infraestrutura e na 

atenção aos pequenos detalhes que 

deixaram o Hotel Rota do Sol ainda 

mais agradável, proporcionando 

mais conforto e segurança aos 

seus hóspedes.

“Os filiados fica-

ram satisfeitos com 

as mudanças e, 

principalmente, 

perceberam que 

os valores arre-

cadados com as 

m e n s a l i d a d e s 

estavam sendo 

bem aplicados pe-

los membros da Di-

retoria Executiva. O 
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imóvel da sede administrativa, o 

objetivo foi simplesmente oferecer 

segurança e um melhor ambiente 

de trabalho e de lazer, não só para os 

fi liados como também para a equipe 
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Revitalização do 

Hotel Rota do Sol

Novo layout do site do Sindicato
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objetivo também foi tornar o hotel 

competitivo e independente finan-

ceiramente”, conta Alair.

COLÔNIA DE FÉRIAS
Outro empreendimento que 

também passou por melhorias foi a 

Colônia de Férias dos Fiscais, loca-

lizada na cidade de Guaratuba.

Para melhorar a hospedagem 

dos filiados, o AFFEP Sindical re-

alizou uma reforma completa nos 

24 chalés da Colônia, que contou 

com a renovação da parte elétrica, 

a aquisição de novos armários e a 

troca dos pisos.

Ainda pensando no bem-estar 

de todos os frequentadores do es-

paço, o Sindicato adaptou dois cha-

lés para atender deficientes físicos, 

com a colocação de barras de apoio, 

eliminação de degraus e substitui-

ção de portas.

Também aproveitando a opor-

tunidade de agregar mais espaços ao 

empreendimento, a diretoria adquiriu 

dois novos terrenos de 300 m2 cada.

Um reforma geral também foi 

realizada na quadra poliesportiva, 

com a troca completa dos pisos, da 

tabela de basquete, além da pintura 

das marcações da quadra.

Para garantir o lazer das crian-

ças, as piscinas ganharam novos 

atrativos como um toboágua e um 

escorregador. Além disso, também 

foram colocadas máquinas de fl ipe-

rama como outra opção de diversão.

Conforme Alair, as mudan-

ças foram muito bem planejadas, 

evitando gastos desnecessários, e 

adequaram a Colônia para o maior 

número de filiados possíveis, com 

conforto e bom atendimento.

NA REDE
Um site mais moderno, dinâmi-

co e principalmente mais funcio-

nal era o objetivo da diretoria do 

AFFEP Sindical quando criou uma 

nova página na Internet em 2002.

O novo site tinha a proposta de 

disponibilizar informações atuali-

zadas do Sindicato e trazer notícias 

de interesse da categoria. A pratici-

dade ao acesso de informações foi 

o principal ponto de reformulação 

da página. 

Além de notícias, o site tam-

bém inovou ao trazer dados sobre 

a estrutura do Sindicato, como con-

vênios e serviços prestados.

REPASSES
No dia 12 de julho de 2003, 

foi realizada a Assembleia Geral 

Extraordinária, na qual foi ana-

lisada a destinação dos valores 

provenientes das venda da Casa do 

Sindicato dos Agentes Fiscais de 

Tributos Estaduais do Estado do 

Paraná (SAFITE) e da Chácara da 

Barreirinha.

Os presentes decidiram que 

os recursos da Casa do SAFITE 

fossem distribuídos proporcional-

mente ao número de filiados ativos 

de cada Regional. Já os recursos 

da Chácara Barreirinha foram dis-

tribuídos proporcionalmente ao 

número de total de filiados ativos, 

aposentados e pensionistas de cada 

Regional.

Segundo Alair, a venda foi ne-

cessária em vista da falta de utiliza-

ção dos imóveis, do alto custo para 

reformas e despesas com manuten-

ção.

AVALIAÇÃO
Para o presidente da AFFEP 

Sindical na gestão 2002-2004, foi 

ímpar a experiência de estar à fren-

te de uma entidade que contava 

com mais de 2.500 filiados e que 

possuía, além da sede em Curitiba, 

duas unidades de lazer em Guaratu-

ba, especialmente pelo privilégio e 

a oportunidade de plantar e colher 

os frutos do trabalho desenvolvido 

durante a sua permanência na dire-

toria do Sindicato.

“Nessa caminhada realizei to-

das as atividades com o objetivo 

de conquistar melhores condições 

de trabalho e benefícios para a ca-

tegoria. Reivindicações históricas 

foram solucionadas durante o nos-

so mandato, como o fim do redutor 

salarial, promoções, novo plano de 

carreira e o plantio da semente da 

equiparação salarial com as demais 

carreiras exclusivas de Estado”, co-

memora Hamada. 
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Assembleia encaminha criação de um novo Plano de Carreira

Em 2000, após acordo com o 

governo do estado do Paraná, foi 

formada uma Comissão Paritária 

- cujos membros foram indicados 

pela Administração da Coorde-

nação da Receita do Estado (CRE) 

e pelo Sindicato dos Agentes Fis-

cais da Receita Estadual do Paraná 

(AFFEP Sindical) - para estudar e 

elaborar um novo Plano de Carreira 

para o Fisco.

De acordo com o vice-presidente 

sindical do AFFEP Sindical na gestão 

2002-2004, Mauro Ferreira Dal Bian-

co, o novo Plano pretendia inserir os 

Fiscais no mesmo nível das demais 

carreiras exclusivas de Estado, prin-

cipalmente no que se referia à remu-

neração.

“O principal objetivo, na época, 

era buscar uma tabela de remunera-

ção compatível com a atividade exer-

cida pela Classe, ou seja, a Administra-

ção Tributária do Estado do Paraná, 

uma vez que a nossa remuneração era 

muito baixa”, conta Dal Bianco.

DESVALORIZAÇÃO
Em 2002, os Agentes Fiscais acu-

mulavam altos índices de desvaloriza-

ção de seus salários, fruto do quadro 

econômico dos últimos anos e da falta 

de uma política governamental que 

valorizasse o trabalho da categoria.

Para tentar reverter este quadro, 

os Agentes Fiscais indicaram a elabo-

ração de um novo Plano de Carreira 

para a categoria, com o objetivo de ten-

tar atenuar a diferença salarial existen-

te com as demais carreiras exclusivas 

de Estado existentes na época.

ELABORAÇÃO
Após meses de trabalho, em 2001, 

a Comissão Paritária concluiu uma 

primeira proposta, a qual foi encami-

nhada para toda a categoria para que 

fosse analisada.

Para qualifi car o debate, todas 

as Delegacias Regionais realizaram 

diversas reuniões com suas bases 

com a fi nalidade de apresentar um 

conjunto de sugestões e críticas à Co-

missão.

“Todas as propostas foram en-

caminhadas aos fi liados para opor-

tunizar que estes formalizassem su-

gestões para o aprimoramento deste 

Plano, sendo que muitas delas foram 

inseridas pela Comissão. Este árduo 

trabalho foi realizado em aproxima-

damente dois anos, tendo exigido 

muitos estudos, muitas negociações 

e articulação política”, explica o pre-

sidente do AFFEP 

Sindical na gestão 

2002-2004, Yukiha-

ru Hamada.

Todas as contri-

buições encaminha-

das pelas Delegacias 

Regionais e Inspe-

torias Gerais da CRE 

foram analisadas 

e cuidadosamente 

condensadas em 

uma proposta fi nal, 

exposta ao governo 

do estado em julho 

de 2001.

Fisco paranaense luta 
por novo Plano de Carreira

CARGO - NOV DE 1987 SALÁRIO INICIAL CZ$ SALÁRIO FINAL CZ$

AGENTE FISCAL 36.388,75 69.978,40

PROCURADOR 18.545,19 24.401,58

DELEGADO DE POLÍCIA 34.566,72 44.316,30

CARGO - JAN DE 2002 SALÁRIO INICIAL R$ SALÁRIO FINAL R$

AGENTE FISCAL 2.644,49 4.520,50

PROCURADOR 6.071,35 10.062,93

DELEGADO DE POLÍCIA 6.071,34 9.559,77
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A pedido do Secretário da Fazenda 

do Estado do Paraná, o diretor da CRE 

analisou a proposta fi nal e indicou al-

guns ajustes que foram acatados pela 

Comissão Paritária.

No dia 29 de outubro de 2001, o 

Secretário da Fazenda do Estado do Pa-

raná, através de ofício, encaminhou à 

Secretaria de Estado da Administração 

e da Previdência do Paraná (SEAP) o 

Anteprojeto de Lei Complementar do 

novo estatuto do Fisco.

Além de uma remuneração digna 

e compatível com a importância e res-

ponsabilidade do trabalho dos Agen-

tes Fiscais, a proposta também trazia 

diversas ferramentas para melhorar o 

Fisco paranaense.

NEGOCIAÇÃO
Para chegar a um consenso de 

uma proposta sobre o Anteprojeto de 

Lei Complementar foram realizadas 

diversas reuniões de negociação entre 

a SEAP e a CRE.

Após o acordo, a Secretaria de 

Estado de governo (SEEG) submeteu 

a proposta a uma cuidadosa análise 

jurídica para transformá-la em men-

sagem de Lei Complementar do Poder 

Executivo e, posteriormente, encami-

nhá-la à Assembleia Legislativa para 

aprovação.

Para agilizar o processo de apro-

vação do novo Plano de Carreira, a ca-

Para Auditor Fiscal 

da Receita do Esta-

do do Paraná;

Somente com nível 

superior; 

Em vez de 27 refe-

rências de classe; 

A cada três anos;

NOVA 
DENOMINAÇÃO

INGRESSO     
NA CARREIRA

CRIAÇÃO        
DE 9 NÍVEIS

DIREITO A 
PROMOÇÕES

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO PLANO DE CARREIRA PROPOSTA PELA COMISSÃO

tegoria se manteve mobilizada e orga-

nizou um movimento de pressão para 

o encaminhamento efetivo do Ante-

projeto de Lei nas diversas instâncias 

legais.

VOTAÇÃO
Depois do intenso processo de ne-

gociação, no dia dois de julho de 2002 

o Presidente da Assembleia Legislativa 

do Paraná recebeu a Mensagem de Lei 

da SEAP. Entretanto a sessão ordinária 

daquele dia já tinha começado. 

Assim que a proposta foi apre-

sentada, o AFFEP Sindical verifi cou 

diversas e signifi cativas alterações 

feitas pela SEAP. Além da mudança do 

texto original, o novo texto mantinha 

os salários nos mesmos níveis que os 

existentes na época, o que demonstra-

va que não havia qualquer intenção de 

concessão de aumento salarial para a 

categoria. 

“ Confi rmado que todo o texto 

original havia sido excluído, imediata-

mente comunicamos o presidente e o 

líder de governo sobre a maquiavélica 

intenção do poder Executivo contra os 

Agentes Fiscais”, relembra Hamada. 

Diante disso, os Agentes Fiscais 

articularam a apresentação de uma 

Emenda Substitutiva, assinada pelo 

presidente da Assembleia Legislativa, 

com o objetivo de manter o conteúdo 

e as intenções do texto original, que 

já tinha sido aprovado pela CRE e a 

SEAP. O projeto foi aprovado por una-

nimidade pelos deputados presentes à 

sessão.

“Apesar de buscar junto aos par-

lamentares o convencimento para 

reconstituir o valor do salário da 

proposta original acordada entre a 

diretoria do Sindicato e a direção da 

CRE, os deputados não conseguiram 

que o mandatário do poder Executi-

vo reconsiderasse a decisão de não 

conceder ajuste na tabela de remune-

ração da Classe Fiscal”, complementa 

Hamada.

No dia 05 de julho de 2002, o go-

vernador do estado do Paraná, Jaime 

Lerner, sancionou a Lei Complemen-

tar 92/2002, porém, orientado pelo 

secretário da Administração e Previ-

dência, vetou oito artigos de grande 

relevância para a categoria. 

VITÓRIAS DA LEI
Como resultado positivo, a Emen-

da Substitutiva aprovada alterou a 

nomenclatura de Agentes Fiscais da 

Receita Estadual do Paraná para Audi-

tores Fiscais da Receita do Estado do 

Paraná.

A mudança de nomeação repre-

sentou para a categoria o verdadeiro 

sentido do trabalho dos Fiscais, des-

cartando o signifi cado repressor e au-

toritário de cobradores de impostos. 
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Reunião para discutir a proposta 
com o deputado Hermas Brandão

Vinculado ao 

aumento da 

arrecadação e 

execução de 

trabalho fi scal; 

Podem ser ocupados 

por qualquer um, 

desde que tenham 

mais de 5 anos de 

efetivo exercício na 

categoria; 

PRÊMIO DE 
PRODUTIVIDADE

CARGOS EM 
COMISSÃO DA CRE 

Manutenção dos 

direitos constitucio-

nais relativos às van-

tagens entre ativos e 

aposentados;

PARIDADE 
SALARIAL

CONSELHO

Criação do Conselho 

dos Auditores Fiscais 

da Receita do Estado 

do Paraná

Os Auditores Fiscais passaram a ter 

um novo conceito, agora auxiliando a 

população na consciência da impor-

tância dos impostos para a realização 

de obras públicas.

“A mudança do nome buscou 

representar melhor a nova situação 

dos Agentes Fiscais, que passou a ser a 

auditoria das escritas contábil e fi scal 

das empresas em detrimento da fi s-

calização do trânsito de mercadorias, 

especialmente de produtos primários, 

condição existente na década de 70 e 

anteriores”, conta Dal Bianco.

Um segundo aspecto favorável foi 

a aprovação da exigência de nível su-

perior completo para novos ingressos 

na carreira de Auditor Fiscal da Recei-

ta do Estado do Paraná.

“A exigência de nível superior 

para a entrada na carreira visou suprir 

o quadro de Auditores Fiscais com 

funcionários especializados e de alto 

nível de formação profi ssional para 

desenvolver as necessárias tarefas da 

Administração Tributária com com-

petência e alta produtividade”, com-

plementa Dal Bianco.

Além disso, algumas promoções e 

alterações dos valores do vencimento 

básico e das quotas de produtividade 

foram realizadas.

MOBILIZAÇÃO
No dia nove de setembro de 2002, 

os Auditores Fiscais da Receita do Es-

tado do Paraná conseguiram pautar 

na Assembleia Legislativa, através do 

presidente daquela casa de Leis, os oito 

vetos à Lei Complementar 92/2002 

assinada pelo governador do estado, 

Jaime Lerner.

Em defesa dos seus direitos, a cate-

goria realizou um intenso trabalho de 

sensibilização dos deputados estaduais 

para derrubar os vetos.

Dos 54 deputados, 46 deles compa-

receram à sessão extraordinária, fruto 

da boa articulação da categoria junto 

aos parlamentares.

Os deputados estaduais derruba-

ram os vetos com 40 votos favoráveis, 

sendo que para a derrubada eram ne-

cessários somente 28 votos a favor. 

Apenas seis deputados foram contrá-

rios à derrubada.

De acordo com Hamada, apesar de 

não ter havido signifi cativo ajuste na 

tabela de remuneração, a aprovação da 

Lei Complementar trouxe alterações 

importantes para a categoria. 

“Entre os principais benefícios 

destacamos o aproveitamento do ex-

cedente das quotas de produtividade 

em remuneração anual, menor quan-

tidade de interstícios, nível superior 

para ingresso, ocupação de cargos co-

missionados sem discriminação de 

nível na carreira, entre outros”, expõe 

Hamada.

Reunião com o Secr
etário da Fazenda 

sobre o Plano de C
arreira

Assembleia Legislativa 
derruba vetos do governador
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Governo aprova Reforma da Previdência, 
que trouxe prejuízos para os servidores públicos

Em abril de 2003, o governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

encaminhou ao Congresso Nacional 

a Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) da Reforma da Previdência.

A PEC 40, que mais tarde se 

transformaria na EC 41/2003, previa a 

taxação dos servidores públicos apo-

sentados, aumento da idade mínima 

para solicitar o benefício e a fi xação 

de um teto de R$ 2.400,00 para os va-

lores das aposentadorias.

A proposta, dirigida ao conjunto 

dos servidores públicos, tramitou no 

Congresso Nacional entre abril e de-

zembro de 2003, quando foi aprovada 

no Senado e promulgada pelo presi-

dente da República.

HISTÓRICO
No primeiro mês de governo, o 

ministro da Previdência, Ricardo Ber-

zoini, anunciou que o governo havia 

dado início aos estudos sobre a Refor-

ma da Previdência e que pretendia en-

caminhar um projeto ainda em 2003.

Apesar de causar surpresa entre 

os servidores públicos, a proposta já 

estava expressa no Programa de Go-

verno do presidente Lula, em que o 

equacionamento da questão previ-

denciária era apresentado como um 

dos principais desafi os do novo man-

dato.

O governo federal alegou que 

a previdência lidava, em 2002, com 

um défi cit de cerca de R$ 70 bilhões 

e atribuía a culpa desse prejuízo aos 

servidores públicos que se aposenta-

vam e continuavam a receber o valor 

integral dos salários.

Segundo o governo, era necessá-

rio estabelecer um teto único para os 

aposentados da iniciativa privada e 

do serviço público e aumentar o tem-

po de contribuição para que o volume 

de dinheiro arrecadado fosse sufi -

ciente para honrar o pagamento das 

aposentadorias e pensões no futuro.

O FISCO
Em 27 de fevereiro de 2003, o 

AFFEP Sindical participou do pri-

meiro fórum em defesa da previdên-

cia e seguridade social no Paraná. 

Após esse evento, a entidade passou a 

integrar o Fórum Paranaense de Luta 

em Defesa da Previdência e Segurida-

de Social, que organizou outros deba-

tes e atividades.

No dia oito de abril, o Sindicato 

também promoveu uma palestra com 

o especialista em atuária e Previdên-

cia, Ivo Loyola, no Auditório da SEFA. 

O evento permitiu esclarecer a cate-

goria das mudanças que estavam sen-

do propostas pelo governo.

“Realizamos várias articulações 

presenciais com os parlamentares 

do Congresso Nacional, audiências 

públicas, seminários, manifestações 

locais e também em Brasília contra a 

Reforma da Previdência”, conta o pre-

sidente do AFFEP Sindical na gestão 

2002-2004, Yukiharu Hamada.

REIVINDICAÇÃO
No dia 11 de junho, Lula enfrentou 

o primeiro grande protesto nacional 

contra seu governo. A intenção de 

aprovar a Reforma Previdenciária le-

vou a Brasília servidores públicos de 

todo o país, que foram às ruas declaran-

do a decepção com o governo federal.

Cerca de 35 mil servidores, orga-

nizados por seus Sindicatos, concen-

traram-se em frente à Catedral Metro-

politana de Brasília e lá seguiram para 

o Ministério da Previdência e para o 

Congresso Nacional.

O AFFEP Sindical esteve presen-

te na manifestação com mais de 70 

fi liados, representando todas as Dele-

gacias Regionais. 

Os Auditores Fiscais paranaenses 

somaram-se a mais 800 Auditores de 

todo o país, que marcaram presença 

na mobilização.

PARANÁ
Durante todo o período de tra-

mitação da Reforma da Previdência, 

o AFFEP Sindical esteve mobilizado 

contra o projeto.

Em Brasília, além da participação 

em manifestações, a diretoria tam-

bém visitou todos os 30 deputados 

federais paranaenses. O objetivo foi 

de sensibilizar e conseguir apoio dos 

parlamentares contra as injustiças 

presentes na proposta.

No dia 26 de junho, o Fisco pa-

ranaense participou em Curitiba, na 

Praça Santos Andrade, de um ato pú-

blico para reafi rmar a oposição da ca-

tegoria diante do projeto apresentado 

pelo governo federal.

MOBILIZAÇÃO
Em julho, a PEC seguiu para 

discussão no Plenário da Câmara 

dos Deputados e – como forma de 

pressionar os parlamentares para 

que o executivo retirasse a proposta 

de tramitação – diversas categorias 

do funcionalismo público iniciaram 

Para se aposentar, o funcionário 

público passou a ter que trabalhar, no 

mínimo, 20 anos no serviço público 

e ter a idade mínima de 55 anos 

(mulher) e 60 anos (homem). Até 2003, 

a idade mínima era de 53 anos para 

homens e 48 para mulheres. 
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Governo aprova Reforma da Previdência, 
que trouxe prejuízos para os servidores públicos

uma greve nacional por tempo inde-

terminado.

Em oito de julho, os Fiscos esta-

duais paralisaram suas atividades em 

diversos estados do país, data que fi -

cou conhecida como o Dia Nacional 

de Paralisação do Fisco Estadual. 

De acordo com o vice-presiden-

te sindical do AFFEP Sindical na 

gestão 2002-2004, Mauro Ferreira 

Dal Bianco, no Paraná houve uma 

mobilização intensa em todo o Fisco 

Estadual, tanto na capital como nas 

Delegacias Regionais.

 “Naquela dia, todas as unidades 

da Coordenação da Receita do Esta-

do paralisaram suas atividades para 

divulgar à sociedade e convencer os 

políticos sobre os malefícios da PEC 

40/2003”, relembra Dal Bianco.

VOTAÇÃO
Mesmo diante da mobilização 

dos servidores públicos, a PEC 40 foi 

aprovada na Câmara dos Deputados 

no dia 23 de julho. Exatamente 90 dias 

depois de ter recebido o projeto, o Se-

nado aprovou, em 26 de novembro, 

Participação da AFFEP Sindical 
na marcha em Brasília

AUMENTOU 

A IDADE 

MÍNIMA PARA 

APOSENTADORIA

Para se aposentar, o funcionário 

público passou a ter que trabalhar, no 

mínimo, 20 anos no serviço público 

e ter a idade mínima de 55 anos 

(mulher) e 60 anos (homem). Até 2003, 

a idade mínima era de 53 anos para 

homens e 48 para mulheres. 

CRIOU A 

TAXAÇÃO DOS 

INATIVOS 

Taxação dos inativos que 

recebiam acima de R$ 1.440 na 

União e R$ 1.200 nos estados.

ADOÇÃO            

DE UM TETO      

DE R$2.400,00 

Criação de um teto para a 

aposentadoria dos servidores como 

para a dos trabalhadores do Regime 

Geral da Previdência Social.

em primeiro turno, o texto básico da 

Reforma da Previdência, sem qual-

quer mudança na proposta que saiu 

da Câmara dos Deputados.

“Foi um duro golpe que os servi-

dores receberam com essa aprovação, 

pois mudanças estruturais abalaram a 

carreira do servidor público. Entre-

tanto, na sequência, capitaneada pela 

FENAFISCO, iniciou-se a elaboração 

da proposta da PEC paralela para di-

minuir os efeitos na idade limite para 

a aposentadoria dos servidores públi-

cos”, conta Hamada.

 “Naquela dia, todas as unidades em primeiro turno, o texto básico da 

Palestra com o esp
ecialista em 

atuária e previdên
cia, Ivo Loyola
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Procurando incentivar as ações 

de cidadania, o AFFEP Sindical criou 

o Programa Sindicato Cidadão, um 

projeto de voluntariado que realizou 

diversas campanhas e mobilizações 

solidárias durante toda a gestão 2002-

2004.

De acordo com o presidente 

do AFFEP Sindical naquela gestão, 

Yukiharu Hamada, o Programa reali-

zou eventos fi lantrópicos, bingos be-

nefi centes, arrecadações de alimentos 

e agasalhos, cursos de trabalhos ma-

nuais, aulas de danças, entre outros.

ARRECADAÇÃO
Umas das estratégias utilizadas 

pelo AFFEP Sindical, através do Pro-

grama Sindicato Cidadão, foi a promo-

ção de bingos e jantares fi lantrópicos.

Segundo a coordenadora do pro-

jeto, Maria do Rocio Geraldi, foi exce-

lente o resultados desses trabalhos, já 

que diversas entidades benefi centes 

receberam a colaboração dos Agentes 

Fiscais. A primeira delas foi a Asso-

ciação de Pais e Amigos Excepcionais 

(APAE), que recebeu uma casinha de 

bonecas com os recursos arrecadados.

ALFABETIZAÇÃO
O Projeto Sentido da Vida, em 

parceria com o projeto Mutirão das 

Letras da Prefeitura de Curitiba, con-

tribuiu para que os cidadãos se tor-

nassem alfabetizados.

Líderes comunitários, profi ssio-

nais da educação e representantes do 

programa procuraram voluntários, 

os quais foram benefi ciados com um 

curso que os capacitou a desenvolver 

o processo de alfabetização para adul-

tos.

O projeto contou com a partici-

pação de cerca de 50 alunos no curso. 

Entre os voluntários dispostos a aju-

dar, estiveram pessoas de diferentes 

formações como Agentes Fiscais, 

missionários, médicos, donas de casa, 

professoras, entre outras categorias.

PÁSCOA
Para dar verdadeiro sentido à 

Páscoa, o Programa Sindicato Cidadão 

também lançou a campanha solidária 

Páscoa é vida!

A campanha consistiu em arre-

cadar ovos de galinha para serem dis-

tribuídos a várias entidades carentes 

assistidas pelo Sindicato.

Segundo Maria do Rocio, a cam-

panha de 2003 arrecadou 1.780 ovos 

e, em 2004, o número aumentou para 

4.560 ovos.

DIA DAS CRIANÇAS
Difundindo a ideia de que o li-

vro é um eterno brinquedo, o Projeto 

Sentido da Vida lançou uma educativa 

e solidária campanha para o Dia das 

Crianças para arrecadar livros a se-

rem doados para crianças de diversas 

idades.

Pensando em incentivar a leitu-

ra e facilitar o acesso das crianças e 

jovens à cultura, os vo-

luntários prepararam 

materiais de divul-

gação e realizaram 

visitas incenti-

vando a parti-

Sindicato dos Agentes Fiscais 
dá exemplo de cidadania

jeto, Maria do Rocio Geraldi, foi exce-

lente o resultados desses trabalhos, já 

que diversas entidades benefi centes 

receberam a colaboração dos Agentes 

Fiscais. A primeira delas foi a Asso-

ciação de Pais e Amigos Excepcionais 

professoras, entre outras categorias.

PÁSCOA
Para dar verdadeiro sentido à 

Páscoa, o Programa Sindicato Cidadão

jovens à cultura, os vo-

luntários prepararam 

materiais de divul-

gação e realizaram 

visitas incenti-

vando a parti- AFFEP 

Sindical 
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cipação do maior número de pessoas 

possível. A campanha arrecadou 402 

livros infanto-juvenis e duas coleções 

com dez volumes cada.

NATAL
Ajudando a difundir a campa-

nha de Natal da Associação dos Pais 

e Amigos dos Excepcionais - APAE 

NOEL, o Sindicato mobilizou diver-

sos voluntários fi liados ao AFFEP 

Sindical para participar da campanha, 

cujo propósito era arrecadar R$ 5,00 

por cartela, com direito a concorrer 

a cinco carros, através de sorteio pela 

Loteria Federal. Os colaboradores do 

Programa Sindicato Cidadão consegui-

ram vender mais de 500 cartelas.

O Projeto Sentido da Vida também 

promoveu uma Natal especial para as 

crianças do Lar Moisés. A atividade 

Sindicato dos Agentes Fiscais 
dá exemplo de cidadania

consistiu em uma deliciosa tarde na-

talina, que contou com participação 

de um Papai Noel que entregou pre-

sentes a 26 crianças.

Além disso, durante os três anos 

da gestão 2002-2004, diversas doações 

de presentes, leite em pó e contribui-

ções fi nanceiras foram realizadas 

através de campanhas realizadas pelo 

Sindicato.

AVALIAÇÃO
Além de todas as atividades de-

senvolvidas pela entidade, o AFFEP 

Sindical também participou da Mos-

tra de Ação Solidária, com a intenção 

de dar visibilidade aos projetos so-

ciais desenvolvidos pela entidade na 

capital e nos demais municípios do 

estado do Paraná.

Para a gestão 2002-2004, o Pro-

grama Sindicato Cidadão proporcionou 

momentos inesquecíveis a todos que 

se deixaram envolver pela corrente 

de boas intenções e amor ao próximo.

“Com a frase Mudar o Mundo 

está em nossas Mãos foi criado o Pro-

jeto Sentido da Vida com o objetivo 

de tornar o nosso Sindicato atu-

ante em ações sociais. Com a mis-

são de fazer parte da sociedade que 

transformará o mundo num 

lugar melhor, e com o 

envolvimento dos 

nossos fi liados, 

conseguimos aju-

dar as pessoas a 

trabalhar com 

esperança e 

a exercitar a 

solidariedade 

responsável”, 

explica Maria 

do Rocio.

Entrega da casa de bonecas à APAE

de tornar o nosso Sindicato atu-

ante em ações sociais. Com a mis-

são de fazer parte da sociedade que 

transformará o mundo num 

lugar melhor, e com o 

envolvimento dos 

nossos fi liados, 

conseguimos aju-

dar as pessoas a 

trabalhar com 

esperança e 

a exercitar a 

AFFEP 

Sindical 
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Um olhar em 2003

Aproximadamente 40 mil servido-

res públicos de todo o país se re-

únem em Brasília para protestar 

contra a Reforma da Previdência.

10 de junho de 2003

O presidente em exercício, José 

Alencar, assina a medida provi-

sória que libera o plantio de soja 

transgênica na safra 2003/04.

25 de setembro de 2003

Funcionalismo federal para em 

protesto contra a reforma da Pre-

vidência. Cerca de 45% dos 880 mil 

servidores cruzaram os braços.

08 de julho de 2003

 01 de outubro de 2003

Presidente Lula sanciona o Esta-

tuto do Idoso.

11 de dezembro de 2003

A Reforma da Previdência é 

aprovada em segundo turno no 

Senado.

Segundo dados do IBGE, foi registrado 

o crescimento de 4,9% no emprego nas 

indústrias do Paraná, garantindo ao 

Estado à liderança nacional.

Março de 2003

Roberto Requião toma posse como 

governador do estado do Paraná.

01 de janeiro de 2003

A carga tributária quebra novo recor-

de histórico. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Planejamento Tributário, 

41,2% do PIB foram comprometidos com 

o pagamento de impostos no primeiro 

trimestre, 5,56% a mais que 2002.

02 de junho de 2003

O Governador do Paraná, Rober-

to Requião, sanciona lei que veta 

produtos transgênicos no estado.

27 de outubro de 2003
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Um olhar em 2003

Projeto Vendinha do Fisco na gestão 2002-2004

No dia 15 de junho de 2002, o Sin-

dicato dos Agentes Fiscais da Receita 

Estadual do Paraná (AFFEP Sindical) 

esteve presente no lançamento ofi -

cial do Programa Nacional de Educação 

Tributária no Paraná.

O objetivo do programa foi le-

var aos estudantes, da rede pública e 

privada de ensino do estado, noções 

sobre tributos, desde a sua origem 

até a importância de sua arrecadação 

para a realização de benfeitorias a 

toda a sociedade.

O Programa Nacional de Educação 

Tributária no Paraná atingiu, em sua 

primeira etapa, 27 escolas do setor 

público e privado de sete municí-

pios, levando conhecimento para 

aproximadamente 1.850 alunos.

Para esse primeiro momento fo-

ram treinados cerca de 500 professo-

res que iniciaram o trabalho de ensi-

nar a importância da arrecadação de 

tributos.

O processo de capacitação foi 

realizado na Universidade do Pro-

fessor, em Faxinal do Céu, onde os 

professores receberam treinamento 

sobre temas tributários.

A intenção do programa era 

transformar os educadores em agen-

tes multiplicadores para levarem aos 

alunos, em sala de aula, ensinamen-

tos sobre a importância dos impos-

tos para a sociedade.

O Programa Nacional de Educa-

ção Tributária era uma iniciativa dos 

ministérios da Fazenda e Educação 

em colaboração com seus cor-

respondentes estaduais e mu-

nicipais.

VENDINHA DO FISCO
O grande destaque do lançamen-

to do Programa Nacional de Educação 

Tributária no Paraná foi a apresenta-

ção do projeto Vendinha do Fisco, cria-

do pelo AFFEP Sindical na diretoria 

1999-2001, e que têm continuidade 

até os dias atuais, por meio de ini-

ciativas do governo do estado e do 

Sindicato.

A Vendinha do Fisco é uma ofi cina 

pedagógica onde as crianças apren-

dem a exercer o comércio, pratican-

do operações de compra e venda e 

emitem notas fi scais sob a orienta-

ção de um Auditor Fiscal.

O projeto se transformou em 

uma inteligente e prática maneira 

de ensinar brincando. E desde a sua 

criação ganhou destaque junto ao pú-

blico infantil em seu aprendizado.

Durante o lançamento do Pro-

grama Nacional de Educação Tributá-

ria no Paraná a brincadeira do Fisco 

podia ser comprovada no calçadão 

da XV onde muitas crianças que pas-

seavam por lá, acompanhados dos 

pais, pediram para participar da si-

mulação.

CARTILHAS
Além da apresentação das es-

colas demonstrando a simulação de 

compra de produtos por meio da 

Vendinha do Fisco, às pessoas que cir-

culavam pelo calçadão, receberam 

uma cartilha especifi camente produ-

zida pelo artista Ziraldo.

A participação do artista na 

elaboração da cartilha foi mais uma 

conquista do Sindicato que em 2001 

entrou em contato com Ziraldo e o 

convenceu a participar do projeto.

Vendinha do Fisco 
é modelo de Educação Fiscal

ministérios da Fazenda e Educação 

to do 

Tributária no Paraná

ção do projeto 

do pelo AFFEP Sindical na diretoria 

1999-2001, e que têm continuidade 

até os dias atuais, por meio de ini-

ciativas do governo do estado e do 

Sindicato.

pedagógica onde as crianças apren-

dem a exercer o comércio, pratican-

do operações de compra e venda e 

emitem notas fi scais sob a orienta-

ção de um Auditor Fiscal.
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Um olhar em 2004

Imprensa divulga uma fita que mostra 

Waldomiro Diniz, então assessor do mi-

nistro da Casa Civil, José Dirceu, cobran-

do propina de um empresário do jogo 

do bicho, Carlos Cachoeira, em 2002. Di-

niz foi afastado após a denúncia.

13 de fevereiro de 2004

O governo federal edita a medida 

provisória proibindo o funciona-

mento de casas de bingos e caça ní-

queis em todo país. O Senado derru-

bou a MP no dia 5 de maio.

20 de fevereiro de 2004

Supremo Tribunal Federal (STF) 

considera constitucional a con-

tribuição previdenciária dos 

servidores inativos.

18 de agosto de 2004

Entre os dias 19 e 22 de agosto, sete 

moradores de rua foram espancados 

até a morte na região central de São 

Paulo. Quatro suspeitos foram pre-

sos ou investigados.

19 de agosto de 2004

A Polícia Federal deflagra a Opera-

ção Vampiro para prender 17 pesso-

as acusadas de fraudar licitações de 

compra de hemoderivados pelo Mi-

nistério da Saúde. 

30 de agosto de 2004

Em 24 horas, Senado e Câ-

mara aprovam projeto que 

institui as parcerias público 

privadas (PPPs).

22 de dezembro de 2004

Klabin investe mais de R$ 200 mi-

lhões na sua unidade localizada em 

Telemaco Borba no Paraná.

 19 de fevereiro de 2004

O Paraná se torna o maior ex-

portador de frangos do país. No 

mês de junho, o estado foi res-

ponsável por 32% das exporta-

ções brasileiras.

22 de julho de 2004

O governo federal inicia em 

todo o país a campanha de 

desarmamento da popula-

ção.

15 de julho de 2004

O Paraná sobe no ranking 

nacional e já é o segundo Es-

tado que mais gera empregos 

no país. 

21 de setembro de 2004
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Assembleia aprova novo Estatuto da entidade

Com a implementação da nova 

carreira dos Auditores Fiscais da Re-

ceita do Estado do Paraná, aprovada 

pela Lei Complementar 92/2002, era 

necessário adequar o Estatuto do 

Sindicato.

“Com a implantação da nova 

carreira, o Estatuto do nosso Sindi-

cato também necessitava ser devida-

mente atualizado, o que resultou na 

alteração da sua denominação social 

com a nomenclatura de Auditores 

Fiscais, bem como identifi car a si-

gla como entidade sindical”, explica 

o presidente do AFFEP Sindical na 

gestão 2002-2004, Yukiharu Hamada.

Com esse propósito, em 2003, 

foi criada uma Comissão de revisão 

do Estatuto do Sindicato dos Agentes 

Fiscais da Receita Estadual do Para-

ná (AFFEP Sindical), composta por 

integrantes da Diretoria Executiva e 

membros do Conselho de Represen-

tantes Sindicais (CRS).

A Comissão realizou um estudo 

prévio para alteração do Estatuto e 

discutiu todos os artigos com o ob-

jetivo de atualizar o seu conteúdo e 

melhorar a redação do novo docu-

mento.

A proposta da Comissão foi en-

caminhada para todos os fi liados, os 

quais discutiram nas suas respecti-

vas Regionais e propuseram algu-

mas mudanças. A comissão acolheu 

parte das sugestões e elaborou uma 

proposta fi nal para apreciação do 

CRS.

O texto foi amplamente discuti-

do nas reuniões do Conselho, contri-

buindo para a melhoria da proposta, 

que foi aprovado por ampla maioria.

APROVAÇÃO
No dia cinco de maio de 2004, 

foi realizada a Assembleia Geral Ex-

traordinária, onde mais de trezentos 

fi liados debateram a aprovação e re-

visão do Estatuto do Sindicato.

Entre as principais mudanças 

aprovadas estava a alteração da razão 

social da entidade, que passou de Sin-

dicato dos Agentes Fiscais da Receita 

Estadual do Paraná (AFFEP Sindical) 

para Sindicato dos Auditores Fiscais 

da Receita do Estado do Paraná (SIN-

DAFEP).

De acordo com Hamada, tal al-

teração teve o objetivo de adequar a 

nomenclatura de Auditores Fiscais 

reforçando a sigla como entidade 

sindical, além de preservar o nome 

histórico. 

O novo Estatuto também permi-

tiu que as pensionistas passassem a 

integrar o quadro de fi liados do Sin-

dicato, por meio de um artigo especí-

fi co. A mudança visou a manutenção 

e a preservação dos direitos também 

desse segmento.

Os Auditores Fiscais também 

criaram um Congresso como órgão 

deliberativo, com a fi nalidade de 

atuar na formação da classe, com dis-

cussões e palestras sobre temas polí-

ticos, econômicos, entre outros. 

Para verifi car, avaliar e denun-

ciar as irregularidades pertinentes à 

segurança e às condições de trabalho 

dos Auditores Fiscais, a assembleia 

aprovou a criação de uma Diretoria 

de Segurança e Condições de Traba-

lho, subordinada à vice-presidência 

sindical.

O CRS também passou por mo-

difi cações no seu procedimento de 

eleição. O processo passou a ser feito 

de forma desvinculada da chapa da 

Diretoria Executiva. Cada Regional 

Sindical elege diretamente, entre os 

candidatos da própria unidade, seus 

representantes para o Conselho. 

O novo Estatuto também abriu 

aos vice-presidentes de administra-

ção e fi nanças da Diretoria Executiva 

do SINDAFEP a possibilidade de se 

reelegerem para o mesmo cargo, pre-

servando a vedação de eleição por 

mais de dois mandatos consecutivos. 

Os repasses para as Regionais 

Sindicais também foram alterados 

para a seguinte proporção: de 38,5 

por cento a 42,5 por cento das men-

salidades dos fi liados ativos para as 

Regionais Sindicais que possuam pa-

trimônio próprio, e de 7,5 por cento 

a 8,5 por cento para aquelas cujo pa-

trimônio seja do SINDAFEP. Além 

disso, o CRS defi niu o valor do per-

centual e fi xou um valor mínimo a 

ser repassado posteriormente. 

AFFEP Sindical altera sua 
denominação para SINDAFEPUm olhar em 2004
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Diretoria
2002-2004

DIRETORIA AFFEP SINDICAL

GESTÃO 2002 A 2004

Presidente
Yukiharu Hamada
Vice-presidente sindical
Mauro Ferreira Dal Bianco
Vice-presidente administrativo
Alair Teresinha de Souza Favoreto 
Vice-presidente financeiro
Irena Milkowska 
Vice-presidente de aposentados 
Joeci Ehlke Santi Matos
Elisabete Maria Rüsche
Dulcinéia Aparecida Wendt 

“O TRABALHO COMO PRESIDENTE 

DESSA MARAVILHOSA INSTITUIÇÃO 

FOI APENAS UMA SEQUÊNCIA 

DO CARGO DE VICE-PRESIDENTE 

SINDICAL DA GESTÃO ANTERIOR. 

PARA MIM, A TRANSIÇÃO DE 

UMA GESTÃO PARA OUTRA FOI 

MERAMENTE FORMAL, TENDO EM 

VISTA QUE AS REIVINDICAÇÕES E 

OS ANSEIOS DA CATEGORIA ERAM 

OS MESMOS.”
HAMADA

“NESSA CAMINHADA, REALIZEI 
TODAS AS ATIVIDADES COM 

O OBJETIVO DE CONQUISTAR 
MELHORES CONDIÇÕES DE 

TRABALHO E BENEFÍCIOS PARA 
A CATEGORIA. REIVINDICAÇÕES 

HISTÓRICAS FORAM SOLUCIONADAS 
DURANTE O NOSSO MANDATO, 
COMO O FIM DO REDUTOR 

SALARIAL, PROMOÇÕES, NOVO 
PLANO DE CARREIRA E O PLANTIO 

DA SEMENTE DA EQUIPARAÇÃO 
SALARIAL COM AS DEMAIS 
CARREIRAS EXCLUSIVAS DE 

ESTADO.”

HAMADA
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Posse da nova diretoria
do AFFEP Sindical

Assembleia Legislativ
a 

derruba vetos do gove
rnador

Projeto Sindicato Cidadão 
forma alfabetizadores

Reunião com o diretor da CRE para 
aprovação do Plano de Carreira

Presença na marcha
 em Brasília 

contra a Reforma d
a Previdência

Assembleia aprov
a 

plano de lutas d
a categoria

Fisco do Paraná mobilizado 
contra a Reforma da Previdência

Comissão estuda 

reforma do Estatuto

Retrato
2002 a 2004

Assembleia aprova novo 
Estatuto da entidade




