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Encontro com filiados possibilitou debates e mostrou interação de ideias e sugestões relativas às 
atividades do SINDIFISCO.    (páginas 6 e 7)
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EDITORIAL

ERRAMOS
    A edição passada do Jornal do Sindifisco, edi-
ção número 65, do mês de abril/2014 registra, 
entre outros assuntos que envolveram a classe, 
a cobertura do Encontro Fazendário, reunião de 
trabalho que reuniu cerca de 800 colegas no Te-
atro Pedro Ivo, em Florianópolis no mês de fe-
vereiro.
  Aproveitamos mais uma vez, para publica-
mente agradecer à equipe da Assessoria de Co-
municação da Secretaria da Fazenda, que muito 
gentilmente nos cedeu as fotos para a cobertu-
ra fotográfica do evento.
    Como o direito autoral ou crédito fotográfico 
é um crédito obrigatório que deve constar em 
todas as publicações, fazemos aqui o registro:  
por falha nossa, o crédito não constou na edição 
impressa, mas somente quando veiculamos as 
fotos no nosso site.
    À Equipe SEF/ASCOM, nosso agradecimento 
e nossos sinceros pedidos de desculpas.

Informativo do Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina – SINDIFISCO  – Agosto/2014 
Rua Anita Garibaldi,  79 – 12º andar - CEP 88010-500 Florianópolis  -  SC sindif isco@sindif isco.org.br

DIRETORIA 2014

S I N D I C A T O

D A  D I R E Ç Ã O

Caros Colegas,

Recentemente estivemos visitando as ge-
rências regionais da Fazenda e tivemos o 

privilégio de conversar com quase 300 Audi-
tores Fiscais. Uma conversa franca,                     
olho-no -olho,  propositiva,  crítica e que mui-
to vai ajudar na condução do Sindicato até o 
final desta gestão. Tenham a certeza de que 
cada uma das ideias levantadas nos debates 
com a nossa base será levada adiante pela di-
retoria executiva do Sindifisco.

Este ano vivemos um novo processo elei-
toral, no âmbito estadual e federal, e muitas 
são as expectativas de mudanças. Mas tam-
bém muitas devem ser as cobranças sobre 
aqueles parlamentares e gestores públicos 
que não souberam honrar o mandato conferi-
do por seus eleitores.

Devemos fazer uma retrospectiva dos últi-
mos quatro anos e confrontá-la com os candi-
datos que votamos. Cumpriram o que prome-
teram? Tiveram uma atitude ética e honraram 
a confiança que depositamos?

 

Temos agora, que ter uma atitude cidadã, 
responsável e coerente com nosso histórico.

Jamais se esqueçam daqueles que nos 
ajudaram nos momentos de que mais preci-
samos. Gratidão se devolve com gratidão!

Pensem, reflitam e participem do proces-
so politico envolvendo-se com os candidatos 
que comungam com suas ideias e votem 
conscientemente.

Um grande abraço,

FABIANO DADAM NAU
PRESIDENTE DO SINDIFISCO 

“O melhor indicador do caráter de uma 
pessoa é como ela trata as pessoas que 
não podem lhe trazer benefício algum.”   

(Abigail Van Buren)

P R E S I D E N T E

Fabiano Dadam Nau
V I C E - P R E S I D E N T E

Eduardo Antônio Lobo
2 º .  V I C E - P R E S I D E N T E

José Reinaldo Figueiredo
D I R E T O R  A D M I N I S T R A T I V O

Irineu Giombelli

D I R E T O R  F I N A N C E I R O

Soli Carlos Schwalb
D I R E T O R  D E  D I V U L G A Ç Ã O

Renato Dias Marques de Lacerda
D I R E T O R  J U R Í D I C O

Asty Pereira Júnior
D I R E T O R  D E  R E L A Ç Õ E S  S I N D I C A I S

Ingon Luiz Rodrigues

DIRETOR DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Inácio Erdtmann
D I R E TO R D E A S S U N TO S PA R L AM E N TA R E S

Achilles César C. Barroso
D I R E T O R  D E  P R O J E T O S  E S P E C I A I S

Rondinelli Borges de Macedo

SUPLENTES: 

Camila Cerezer Segatto, Carlos Alberto 
Sirydakis, Cidemar José Dutra, José 
Antonio Farenzena, José Zomer 
Sobrinho, Luiz Carlos Rihl de 
Azambuja, Robson Vitor Gotuzzo, 
Rogério Macanhão.

ATUALIZE SEU 
CADASTRO!

Para mantermos em dia a comunicação com 
nossos filiados, é preciso que os dados estejam 
sempre atualizados em nosso cadastro, princi-
palmente endereço para correspondência e tele-
fones celulares. 

Atualize seus dados periodicamente. 
Essa é a melhor maneira do Sindifisco sem-

pre manter contato com você!
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CONSELHO DE REPRESENTANTES
Foi constituído o Conselho de Representantes do SINDI-

FISCO para a Gestão 2014-2015.  
Durante a reunião do dia 17 de julho, o colega Thiago Ro-

cha Chaves foi eleito o Presidente do Conselho, Helge Detlev 
Pantzier como vice presidente e Joacir Sevegnani como Se-
cretário. As reuniões são abertas a todos os filiados, cabendo 
o voto ao representante eleito pelos colegas.

Novo Conselho de Representantes acompanhará a gestão da Diretoria Executiva até 2015

REPRESENTANTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Ney Vianna de Albuquerque

REPRESENTANTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Mário Nelson Alvez

REPRESENTANTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Patricio Octacilio de Medeiros
 

REPRESENTANTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Helge Detlev Pantzier
 

Conheça a composição atual do Conselho de Representantes

REPRESENTANTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Adilson Fontana
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1ª REGIONAL: FLORIANÓPOLIS (48) 3664-4137
Titular: Felipe de Pelegrini Flores 

3ª REGIONAL: BLUMENAU (47) 3378-830       
Titular: Fábio Beal Tais 

5ª REGIONAL: JOINVILLE (47) 3451-1700
Titular: Thiago Rocha Chaves 

7ª REGIONAL: JOAÇABA  (49) 3527-9619
Titular: Nélio Savoldi 

2ª REGIONAL: ITAJAÍ (47) 3398-6077
Titular: Carlos H. Batista de Barros 
 

4ª REGIONAL: RIO DO SUL (47) 3526-3185
Titular: Joacir Sevegnani 

6ª REGIONAL: PORTO UNIÃO (47) 3627-4150
Titular: Edson Carlos Durli 

8ª REGIONAL: CHAPECÓ (49) 2049-7831
Titular: Tomé Francisco Etges 

9ª REGIONAL: CURITIBANOS (49) 3412-3079
Titular: Felipe André Naderer 

10 ª REGIONAL: LAGES  (49) 3289-8100
Titular: Clóvis José de Farias 
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11ª REGIONAL: TUBARÃO (48) 3631-9181    
Titular: Fernando Caberlon Geissler

13ª REGIONAL: SÃO MIGUEL DO OESTE (49) 3631-3210
Titular: Lucas Pivatto 

15ª REGIONAL: ARARANGUÁ (48) 3529-0165
 Titular: Isaura Seibel 

TAT – FLORIANÓPOLIS (48) 3664-5544
Titular: Marcilino Jucemar Figueiredo 

12ª REGIONAL: CRICIÚMA (48) 3403-1220
Titular: Elenor Afonso Allgaier 
 

14ª REGIONAL: MAFRA  (47) 3647-0430
Titular: Osmael Cidral da Costa 

DIAT – FLORIANÓPOLIS (48) 3665-2607 
Titular: Felipe Letsch 

SAT – FLORIANÓPOLIS (48) 3664-5705
Titular: Ricardo Lonzetti 
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GIRO PELO ESTADO
Sindifisco conclui mais uma rodada de visitas aos filiados do interior do Estado e da Capital

A diretoria do SINDIFISCO realizou 
no primeiro semestre mais um 

Giro pelo Estado, com o objetivo de 
mobilizar a categoria para os novos 
desafios do Fisco, debater as últimas 
questões sindicais e judiciais e tam-
bém ouvir os filiados sobre suas 
ideias e sugestões relativas às ativi-
dades do sindicato. Foram 2.500 km 
rodados e quase 300 colegas fiscais 
presentes nestes debates.

A Diretoria esteve reunida durante 

o mês de abril com os colegas das Ge-
rências Regionais do interior e no iní-
cio de maio realizou mais dois gran-
des encontros em Florianópolis.  No 
final de julho encerrou as atividades 
com um encontro realizado na Regio-
nal de Mafra.

O SINDIFISCO agradece a presença 
de todos. Este contato foi fundamen-
tal para definirmos os próximos pas-
sos a serem trilhados pelo nosso sin-
dicato.

Rio do Sul

Criciúma

Joaçaba

JoaçabaLages

Tubarão

Chapecó e São Miguel do Oeste
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Joinville Joinville

Mafra Mafra

BlumenauBlumenau

FlorianópolisFlorianópolis

Itajaí Itajaí
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Assembleia Geral de 
Prestação de Contas

Aconteceu no dia 25 de abril, na Sede do 
Sindifisco, a Assembleia Geral Ordinária 

de Prestação de Contas do Exercício 2013.
Durante a reunião, os membros do Conse-

lho Fiscal Celso Pazinato e Olândio  Hornburg 
relataram as avaliações feitas sobre o balancete 
do Sindifisco e deram sua aprovação final.

Na oportunidade, o Presidente do Sindifis-
co, Fabiano Dadam Nau, fez uma breve expla-
nação sobre as ações programadas durante o 
Planejamento Estratégico para a Gestão 2013-
2015 e relatou também as visitas realizadas 
durante o Giro pelo Estado, realizado no mês de 
abril, onde foram debatidos temas de interesse 
da classe fiscal.

A diretoria do Sindifisco, em seu Planeja-
mento Estratégico para a Gestão 2013-

2015 decidiu realizar o Mapeamento dos Pro-
cessos do Sindicato.

O mapeamento de 
processos de negócios é 
um estudo que tem co-
mo objetivo principal 
demonstrar o fluxo ope-
racional e a inter-rela-
ção entre diferentes pro-
cessos de uma organi-
zação.

Através dos mapas 
resultantes deste estudo 
é possível gerar melho-

rias ou otimizações nos processos dentro da or-
ganização.

O mapeamento dos processos dentro do 
Sindifisco, facilitará a execução das tarefas, tor-
nando mais fácil o seu gerenciamento. 

Ao final do trabalho, teremos em mãos 
um verdadeiro manual para Gestão do Sin-
difisco, o que ajudará a transição para futu-
ras diretorias.  Com este material, espera-
mos que novos colegas se motivem a parti-
cipar do Sindicato, pois  facilitará muito a 
adaptação dos que vierem a participar da 
diretoria.

MAPEAMENTO DE 
PROCESSOS DO SINDIFISCO

Metodologia tem por  objetivo ajudar a enxergar claramente os pontos fracos que precisam ser melho-
rados, auxiliando na promoção de melhorias dos processos existentes
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Seminário de Educação Fiscal       
de Blumenau 

Projeto Semana
Nacional de Respeito 
ao Contribuinte

Capacitação sobre Liderança e 
Gestão de Conflitos 

Incentivo à capacitação e ao aperfeiçoamento dos Fiscais da Fazenda

O   SINDIFISCO recebeu solicitação da Comissão 
Mista de Educação Fiscal da Prefeitura de Blu-

menau, para patrocinar o Seminário de Educação 
Fiscal, a ser realizado naquele município, para pro-
fessores da rede municipal.  A Diretoria,  baseando-
se nos princípios de desenvolver e promover a ima-
gem institucional, associada à formação para o 
exercício da cidadania, decidiu por aprovar a doa-
ção de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Programa Nacional de Educação Fiscal é um 
programa de âmbito nacional, integrado pelos Mi-

nistérios da Educação, Receita Federal do Brasil, Se-
cretaria do Tesouro Nacional, Escola de Administra-
ção Fazendária (ESAF) e Secretarias de Fazenda e de 
Educação.

Seu principal objetivo é ser um instrumento à 
disposição da sociedade que visa sensibilizar o ci-
dadão para a função socioeconômica do tributo, le-
vando conhecimentos aos cidadãos sobre adminis-
tração pública e incentivando o acompanhamento 
pela sociedade da aplicação dos recursos públicos. 
O Sindifisco continuará apoiando!

Desenvolvido pelo SESCON de Blumenau, o Proje-
to tem como objetivo esclarecer e conscientizar 

os futuros contribuintes sobre os seus direitos. Este 
ano, o projeto aconteceu no mês de maio e contou 
com a colaboração de várias entidades.  Ao todo, fo-
ram confeccionadas e distribuídas 30 mil cartilhas 
ilustradas com quadrinhos do personagem Vovô Cho-

pão. Estas cartilhas abordam o tema: “Combate à Pi-
rataria”. A distribuição foi realizada em Blumenau e in-
tegra um programa de conscientização que inclui o tra-
dicional corte do Bolo Tributário. Para este projeto, a di-
retoria do Sindifisco aprovou a doação de R$ 1.500,00, 
para custear parte do material de divulgação.  

O Sindifisco também zela pela formação e capacitação 
dos auditores fiscais, para que melhor seja desenvol-

vida a atividade profissional e a representação da catego-
ria.

A pedido da Coordenadora dos GES, Maria Aparecida 

Mendes de Oliveira, o Sindifisco contratou o curso Li-
derança, Trabalho em Equipe e Soluções de Conflitos, 
que foi ministrado aos Coordenadores de GES e Ge-
rentes, nas instalações da Escola Fazendária no mês 
de abril.  

O Programa de Educação Fiscal oportuniza a população a participar da gestão pública através do      
acesso à informação e da transparência
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Foi realizada no dia 03 de junho a Audiência Pública 
de lançamento da Campanha Conselheiro Cidadão. 

O Objetivo do Projeto é agregar forças da sociedade civil 
em torno de medidas que possam tornar o TCE/SC e os 
tribunais de contas em geral mais efetivos e abertos ao 
diálogo com a sociedade.

Abaixo material oficial de divulgação da campanha:
“Vivemos na era da informação. As pessoas conhe-

cem os seus direitos e não se contentam com discursos 
vazios e meramente retóricos. A sociedade brasileira é 
consciente e indigna-se com a enorme desigualdade so-
cial, a violência, o descaso na prestação de direitos es-
senciais e a deficiente infraestrutura do país. Ao mesmo 
tempo, repudia a utilização do dinheiro público para fins 
privados e não aceita o fato de que, mesmo pagando 
tantos impostos, ainda recebe serviços públicos de baixa 
qualidade.

 Todos sabem que as instituições públicas 
têm tarefas a cumprir e devem prestar contas à socieda-
de. O exercício da autoridade apenas se justifica pelos 
resultados que a ação do poder público produz. Por esses 
motivos, um dos pontos principais na pauta de uma de-
mocracia madura é o debate crítico sobre o papel e o re-
torno que cada instituição pública proporciona à popu-
lação.

 Em todos os níveis da federação o poder exe-
cutivo é cobrado diariamente por seus atos. O mesmo 
ocorre com o Legislativo e o Judiciário. Este, inclusive, na 
primeira metade dos anos 2000 foi objeto de intenso 
debate público, que culminou na aprovação da Emenda 
da Reforma do Judiciário. Obviamente, os tribunais de 

contas não devem ser exceção a essa necessária discus-
são democrática.

Os tribunais de contas possuem ampla competên-
cia para controlar a aplicação dos recursos públicos nas 
mais variadas modalidades. Fiscalizam obras públicas e 
a aplicação dos recursos em áreas como educação, saú-
de, segurança e transporte. Mesmo com tamanha im-
portância, a escolha de conselheiros dos tribunais de 
contas vem sendo determinada por meros critérios de 
política partidária e acomodação das relações de poder, 
algo inaceitável no estágio em que se encontra a socie-
dade brasileira.

Por tudo isso, é chegada a hora de os cidadãos e as 
entidades de interesse público da sociedade catarinense 
assumirem o papel de protagonistas na discussão sobre 
os tribunais de contas. Nesse contexto, a campanha 
“CONSELHEIRO CIDADÃO – por um Tribunal de Contas 
para a Sociedade Catarinense” destina-se a agregar for-
ças em torno de uma pauta comum, capaz de conscien-
tizar as pessoas sobre o tema e, também, propor medi-
das que possam tornar o TCE/SC e os tribunais de contas 
em geral mais efetivos e abertos ao diálogo com a socie-
dade.

Assim, a campanha “CONSELHEIRO CIDADÃO – por 
um Tribunal de Contas para a Sociedade Catarinense” as-
sume a defesa dos seguintes pontos:

1) Reconhecimento dos tribunais de contas co-
mo instituições essenciais para o controle da utilização 
dos recursos públicos;

2) Diante da importância dos tribunais de con-
tas, rejeita-se qualquer tentativa de utilizarem-se as va-
gas de Conselheiro dos Tribunais de Contas como mera 
figura de troca em acordos político-partidários, em geral 
conduzidos nos palácios, sem qualquer diálogo social;

3) Impossibilidade de escolha de deputado pa-
ra o cargo de conselheiro, pois isso significa um desres-
peito ao mandato conferido pelos cidadãos ao parla-
mentar, já que este foi escolhido para representá-los no 
parlamento;

4) Aprovação de um projeto de lei que discipli-
ne o processo de escolha dos conselheiros, que, em sín-
tese, deverá prever:

a) Ampla publicidade do processo de escolha, 
para que qualquer cidadão que preencha os requisitos 
constitucionais tenha condições de candidatar-se;

b) Previsão de uma comissão de especialistas, 

composta por representantes de universidades, conse-
lhos de fiscalização profissional e organizações da socie-
dade civil, com a atribuição de analisar os requisitos de 
idoneidade moral e notório saber;

c) Possibilidade de que qualquer organização 
da sociedade civil possa participar do processo de esco-
lha, inclusive com a formulação de questionamentos aos 
candidatos;

d) Arguição pública dos candidatos, e não me-
ramente pro forma;

e) Exigência de apresentação de certidões ne-
gativas da Justiça e da Polícia;

f ) Exigência, dos candidatos, da maior gama 
de informações possível sobre suas atividades, tais como 
relações empresas contratadas pelo Poder Público e com 
entidades recebedoras de recursos públicos;

g) Incentivo a candidaturas ao cargo de conse-
lheiro comprometidas com a abertura e democratização 
dos tribunais de contas;

h) Necessidade de que o escolhido demonstre 
amplo conhecimento dos grandes problemas da admi-
nistração pública e dos mecanismos de controle postos à 
disposição dos tribunais de contas;

i) Defesa do debate sobre a reforma dos crité-
rios de escolha dos conselheiros dos tribunais de contas;

j) Defesa de propostas que ampliem o controle 
democrático sobre os tribunais de contas, tais como a 
criação de ouvidorias externas e conselhos de transpa-
rência, entre outros;

k) Defesa de propostas que garantam alto grau 
de profissionalismo às carreiras técnicas dos tribunais de 
contas, e que evitem o abuso de poder e a influência po-
lítica sobre os seus agentes.

l) Criação do Observatório dos tribunais de 
contas, a fim de acompanhar o trabalho do TCE/SC e do 
TCU, no tocante a recursos federais aplicados em Santa 
Catarina.

Por ser uma pauta aberta e um convite à participa-
ção em uma ação cidadã e coletiva, a pauta não esgota 
no que foi dito acima: todas as ideias serão recepciona-
das calorosamente pela campanha, e submetidas ao de-
bate público. O momento requer união de forças e de 
ideais, para que a ampla competência conferida aos tri-
bunais de contas sirva de forma efetiva para a constru-
ção de um país melhor.”

Sindifisco apoia Projeto Conselheiro Cidadão
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No dia 29 de maio,  juntamente 
com outros sindicatos de traba-

lhadores, O SINDIFISCO recebeu ho-
menagem da Assembleia Legislativa, 
entregue pela Deputada Ana Paula Li-
ma em sessão solene do Poder Legis-
lativo Catarinense, realizada na cidade 
de Blumenau.

“ O Poder Legislativo homenageia o Sindi-
cato dos Fiscais da Fazenda do Estado de SC – 
SINDIFISCO pela sua história de lutas e conquis-
tas, representando os direitos e interesses dos 
profissionais, na busca pela harmonia e pelo 
bem estar dos seus representados, na defesa da 
valorização e da melhoria de vida da classe tra-
balhadora da cidade de Blumenau, contribuin-
do para o desenvolvimento e fortalecimento do 
estado de Santa Catarina”. 

Homenagem da ALESC

Ú L T I M A S

Representando o sindicato, esteve o vice-presidente do SINDIFISCO, 
Eduardo Antônio Lobo.  Foto: ALESC

A luta pela aprovação da PEC 555/2006

O   Sindifisco participou das reuniões que acon-
teceram em Florianópolis em 25/04/14 e 

19/05/2014, representado pelos diretores Inácio 
Erdtmann, Diretor de Aposentados e Pensionistas 
e Rogério Macanhão, suplente de diretor do SIN-
DIFISCO e Diretor da Fenafisco. 

Desde o advento da Emenda Constitucional 
41/2003, mesmo após terem contribuído por dé-
cadas para a previdência pública, os aposentados e 
pensionistas que recebem acima do teto de benefí-
cio do INSS, passaram a pagar 11% sobre a parcela 
da remuneração que exceder ao teto estabelecido 
pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 
Atualmente, o valor é de R$ 4390,24.

A Proposta de Emenda à Constituição - PEC 
555/2006, de autoria do ex-deputado Carlos Mota 
(MG), propõe a extinção da contribuição previden-
ciária sobre os proventos dos servidores públicos 
aposentados e pensionistas, revogando o artigo 4° 
da Emenda Constitucional 41/2003. Em 2010, foi 
aprovado o texto do deputado Arnaldo Faria de Sá 
(SP), relator substituto da matéria, cujo relatório 
propõe a redução gradual da taxação da contribui-
ção previdenciária dos servidores públicos aposen-
tados e pensionistas, a partir dos 60 anos de idade, 
na base de 20% ao ano, até a sua isenção total ao 
completar 65 anos.

Sindifisco é homenageado pela Assembleia Legislativa 
do Estado de Santa Catarina

Fotos: ALESC
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2014 ICSM TOTAL 2013 ICMS TOTAL
JULHO 1.253,79 1.485,27 JULHO 1.177,77 1.396,73
JUNHO 1.367,02 1.599,43 JUNHO 1.210,28 1.395,75
MAIO 1.323,73 1.539,77 MAIO 1.241,15 1.455,36

Arrecadação de Santa Catarina

Reunião com Pensionistas
O Diretor Inácio Erdtmann, Diretor de Aposenta-

dos e Pensionistas do SINDIFISCO, promoveu, 
no mês de maio, reunião com as pensionistas filia-
das, na sede do Sindifisco.

Na oportunidade, o Presidente Fabiano Dadam 
Nau e os Diretores José Zomer e Rogério Macanhão 
também estiveram presentes para esclarecer as dúvi-
das existentes. Foram expostos ainda os trabalhos 
que vêm sendo realizados pelo Sindifisco a favor da 
categoria e tratados outros assuntos de interesse.

No dia 20 de agosto, o Sindifisco promoverá um 
novo encontro com as Pensionistas.  Este encontro 
será realizado na sede da AFFESC, em Canasvieiras.

Aproveitaremos este bate-papo para atualizá-las 
sobre as últimas questões sindicais e para ouvi-las 
sobre seus anseios, ideias e sugestões relativas às ati-
vidades do sindicato.  

Participem! 


