Entretenimento
Humor
Pedido de Natal
Próximo ao natal, Joãozinho resolveu escrever uma carta para o Papai Noel pedindo uma bicicleta.
- Papai Noel, fui um ótimo garoto este ano, ajudei meu pai, minha
mãe e até meu irmãozinho, quero uma bicicleta.
Então parou e pensou:
- Ele não vai acreditar, vou refazer a carta.
- Papai Noel, sei que não fui muito bom este ano, mas acho que ainda mereço uma bicicleta.
Não satisfeito, ele joga a carta fora, vai até o presépio pega a imagem
de Maria, coloca dentro do sapato e escreve a seguinte carta:
- Jesus, estou com a sua mãe, se quiser vê-Ia de
novo, mande o Papai Noel me dar uma bicicleta.

Curiosidade

Jogo - Sodoku

A tradição do pinheirinho

Solução
O que você gostaria
de ver na próxima
edição?
Envie sua sugestão
para: Rua Anita
Garibaldi, 79, 12
andar, centro,
Florianópolis, SC.
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Um símbolo da vida, a árvore de natal é uma tradição muito mais antiga do que o Cristianismo e não
é um costume exclusivo de nenhuma religião em
particular. Muito antes da tradição de comemorar o
Natal, os egípcios já levavam galhos de palmeiras
para dentro de suas casas no dia mais curto do ano,
em Dezembro, simbolizando A triunfo da vida sobre
a morte.
Os romanos já
enfeitavam
suas casas com
pinheiros durante a Saturnália, um festival de inverno
em homenagem a Saturno,
o deus da agricultura. Nesta
época, religiosos também enfeitavam árvores de carvalho
com maçãs douradas para as
festividades do
Solstício de InFonte:
verno.
www.presentedenatal.com.br
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Editorial

Fale conosco
SINDIFISCO
Ao acusar o recebimento de
sua afetuosa manifestação por
ocasião de minha posse na
nobre função de Conselheiro
desta Egrégia Corte de Contas,
agradeço a gentileza colocando-me a sua disposição.
Cons elhe ir o Julio Gar cia
Tribunal de Contas de
Sant a Cat arina
O Sindifiscal – Sindicato dos
Auditores Fiscais da Receita
Estadual, através de sua
Diretoria, apresenta seu
especial agradecimento pela
valiosa contribuição que nos
foi oferecida através da
honrosa presença e participação do SINDIFISCO/SC representado pelos Srs. Fabiano
Dadam Nau, Luiz Carlos
Feitoza nos eventos alusivos
às comemorações 15 anos do
Fisco tocantinense.
Destarte, queremos, com
muito orgulho, reiterar os
nossos maiores agradecimentos tempo que, renovamos
nossos protestos de estima e
consideração.
José Ronaldo do Santos
Presidente do
Sindifis cal

Caros Colegas,

No mês de setembro nosso SINDIFISCO viveu
momento ímpar nestes seus 21 anos de existência.
Ao se iniciar a Sessão Especial na Assembleia Legislativa, percebermos que ali estavam
as mais altas autoridades do Estado, as galerias lotadas por colegas Auditores Fiscais, seus
familiares e muitos amigos, nos demos conta
que não somos apenas um sindicato e um grupo de servidores públicos. Ambos, SINDIFISCO e Auditores Fiscais, desempenham um importantíssimo papel no contexto social catarinense, onde
a busca incansável dos recursos financiadores das ações de governo, das
obrigações do Estado e do papel fiscalizador desempenhado, são atividades extremamente complexas e determinantes para a constante busca
pela melhoria das condições de vida do povo barriga-verde.
A honra que nos foi concedida com a presença de ilustres personalidades tornaram ainda mais grandiosa as homenagens que se seguiram,
não deixando dúvidas de que nossa responsabilidade é ainda maior. O
comprometimento com o interesse público deve continuar sendo o objetivo de toda nossa atuação.
Sem dúvida alguma, o dia 23 de setembro marcará nossa memória
para sempre!
Parabéns a todos nós!
Um grande abraço,
Fabiano Dadam Nau
Presidente

“Quem perde seus bens, perde muito; quem perde um amigo perde
mais; mas quem perde a coragem,
perde tudo”
Miguel Cervantes

Assembléia define o valor da
mensalidade
A Assembleia Geral realizada no dia
15 de setembro definiu um novo valor
para a contribuição sindical. De forma
consensual foi estipulado novo valor
para ativos e inativos. Para as pensionistas continua a mesma sistemática.
Aproveitamos para informar que
o novo valor da mensalidade ainda não foi implantado até outubro
em virtude de uma série de documentos solicitados pela SEA e que
já foram providenciados, restando
a expectativa de que a implantação ocorra em novembro.

Mais 300 assinaturas
O SINDIFISCO participou da Campanha do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral – MCCE. O SINDIFISCO coletou mais de 300 assinaturas de
filiados de todas regionais que foram encaminhadas para a sede do
movimento. No dia 29 de setembro
foi apresentado oficialmente o Projeto de Lei Popular sobre a Vida
Pregressa dos Candidatos, e entregue as 1,3 milhões de assinaturas
de eleitores brasileiros para Michel
Temer, Presidente da Câmara dos
Deputados. Além do SINDIFISCO
mais de 43 entidades da sociedade civil participaram do MCCE.

Novas Filiações:
João Antonio Gallo
Nevilde Rita Colombo
Ciro Sidney Duarte
Elza da Costa Lubi
Zeni Maria Chiarello Dutra
Maria Elisa Antunes Paiano
Domingos Alves Guimarães
Graciele Regina Scandolara
Laurici José Vidal
Wedden Marcos Macedo Pinto
Elenice Maria Barilka
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300.000 visitas
Este é o número de visitantes
que nossa página deve atingir
este mês. Esperamos continuar
crescendo com a participação de
todos. Muito obrigado.
Confira: www.sindifisco.org.br

Novos doutores

Falecimento

O auditor fiscal Joacir Sevegnani
está realizando o curso de doutorado em Ciência Jurídica na UNIVALI
(Universidade do Vale do Itajaí), e
passou a cursar também Doutorado em Direito Público na Universidade de Perugia, na Itália, na modalidade de convênio, podendo receber dupla titulação.
Joacir tem como propósito adquirir conhecimentos que possam contribuir no exercício das suas funções
na SEF e na docência na UNIDAVI,
entidade financiadora, onde é professor. (Sefaz)

É com pesar que o SINDIFISCO
comunica o falecimento dos
seus filiados:

Posse do Sindifisco Nacional

Aconteceu no dia 8 de outubro,
em Florianópolis, a posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
da Delegacia Sindical do Sindifisco
Nacional – Sindicato Nacional dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil. A entidade resultante
da unificação da DS do Unafisco
Sindical e do Sindifisp-SC. O
SINDIFISCO foi representado pelo
Diretor Widomar Pereira Carpes e
deseja sucesso para a próxima Diretoria em seu mandato.

Osmar Dutra
Nascido em 20 de fevereiro de
1918. Foi admitido no Serviço
Público Estadual no dia 9 de
junho de 1938, também exerceu mandato na Câmara Federal de Santa Catarina. Faleceu
em 28 de agosto.
Fábio da Costa Ramos
Nascido em 30 de junho de
1945. Foi admitido no Serviço
Público Estadual no dia 27 de
abri de 1965. Por vários anos
exerceu funções internas na Secretaria da Fazenda. Faleceu em
27 de outubro.
Erasmo Vicente Damiani
Nascido em 19 de julho de
1929. Foi admitido no Serviço
Público Estadual no dia 7 de
setembro de 1954. Foi diretor
da AFFESC de 1985 a 1987 e
sócio fundador do SINDIFISCO
em 1988. Faleceu em 06 de novembro.
Lory Nelson Testi
Nascido em 09 de julho de
1957. Foi admitido no Serviço
Público Estadual no dia 16 de
março de 1978. Faleceu em 15
de novembro.
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Mérito

AL:

AM

Retaliação não impede comemoração dos 20 anos do Sindifisco-AL Sindifisco-AM entrega prêmios
aos vencedores de concurso - 01/
A postura arbitrária do gover- co, na pessoal de D. Cleonice 10/2009

no do Estado de inviabilizar as
at iv ida des d o S in dif isc o- AL
com a retenção indevida das
contribuições sindicais da entidade não conseguiu tirar o
brilho do evento que comemorou os 20 anos do sindicato. Mesmo sem caixa, a diretoria conseguiu transformar a comemoração em um marco na memória
daqueles que fazem parte da família fazendária alagoana.
Para comem orar a data foi
realizado no auditório da entidade, o “Fórum de Otimização
do Fisco Alagoano”. Antes, porém, os convidados participaram de uma sessão especial
comemorativa, contando com
a presença de ex-presidentes
d a e nt i da d e, c o m o : F á bi o
Moura, Irineu Torres e Lúcia
Beltrão.
Foi prest ada um a hom enagem ao colega, Silvio Vianna,
como símbolo da ética no Fis-

Vianna, sua genitora.
Um dos destaques do evento foi à participação do diretor
jurídico e defesa profissional
da Fenafisco, Antônio Mendes
Patriota. Patriota parabenizou
a cat egoria de modo geral e
destacou o trabalho realizado
pela atual diretoria da entidade na defesa dos direitos sociais de seus filiados e na luta
não só por melhores salários,
mas também, por condições
dignas de trabalho.
Crit icou o q ue cham ou de
“boicote” imposto pelo governo estadual por conta da greve deflagrada pelo fisco em
meados de junho e colocou a
Fenafisco à disposição do sindicato para ajudar no que for
preciso. “O movimento sindical
em Alagoas vive hoje um caso
concreto de cerceamento de liberdade de expressão”, ilustrou Patriota.

CE

Sintaf entrará com ação para assegurar Gratificação de Titulação
Uma das conquistas recentes dos fazendários foi a Gratificação de
Titulação. Em dezembro de 2006, os nomes dos primeiros 156 servidores beneficiados foram divulgados no Diário Oficial do Estado. No
entanto, o que é uma conquista do esforço e compromisso com a
constante capaci-tação dos fazendários está sendo posta em risco
com os constantes indeferimentos e inclusive cancelamentos dessas
gratificações, sob o pretexto de que essas são em áreas não afins da
Secretaria.
O Sintaf irá levar o tema para ser discutido administrativamente
com a Mesa de Negociação Permanente (Menp). Não obstante, solicita que todos aqueles que foram prejudicados, tendo suas gratificações indeferidas ou canceladas, entrem em contato com o Departamento Jurídico da entidade, pois este estará entrando com
ação para assegurar o direito dos servidores de perceberem a referida Gratificação.
22

O Sindicato dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas
(Sindifisco-AM) fez a entrega da
premiação aos vencedores do concurso de cartazes, no dia 30 de
setembro, na escola Angelo
Ramazzotti. O concurso faz parte
do projeto Cidadão em ação –
Consciência Fiscal, desenvolvido
pela Federação Nacional do Fisco
Estadual e Distrital (Fenafisco).
O vencedor do concurso foi o aluno Yago Yuri Souza Almeida, que
ganhou uma máquina digital; a
segunda colocada foi Tamillys
Cavalcante de Araújo, premiada
com um MP4; e o terceiro lugar ficou com Geovane Leandro da Costa, que ganhou uma bola oficial
de futebol.
O projeto Cidadão em Ação consiste em explanações sobre o sistema tributário brasileiro para os
alunos e em um concurso de cartazes sobre o tema.
A entrega da premiação contou
com a presença do vice-presidente do Sindifisco-AM, Roberto Mesquita; do diretor administrativo-financeiro do Sindifisco-AM,
Roberto Geraldo; do diretor da Escola de Administração Tributária
do Sindifisco-AM (Esata), Romildo
de Aguiar Oliveira; e do coordenador do programa Educação Fiscal
no Estado do Amazonas, Augusto
Bernardo Sampaio Cecílio.
O concurso de cartazes foi destinado aos alunos da 5ª a 8ª séries
do Ensino Fundamental. Os autores dos 50 melhores cartazes do
concurso receberam um certificado e medalha de mérito.

Servidor da Fazenda recebe
Medalha de Mérito Funcional
No dia 26 de outubro, o filiado Cláudio Freitas recebeu a Medalha de Mérito Funcional Alice Petrelli, durante as
comemorações da 10° Semana do Servidor Público, realizada no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis. O homenageado foi escolhido pelos próprios servidores da Fazenda.
O SINDIFISCO foi representado pelo Presidente Fabiano Dadam Nau e o Vice-Presidente Eduardo Lobo que
prestigiaram a entrega da Medalha, e aproveita o espaço para parabenizar o colega pelo extraordinário trabalho
desenvolvido.
Foto: SEFAZ
O Jornal do SINDIFISCO conversou com o filiado:
JS – Como foi receber a medalha de mérito funcional?
Freitas - Naturalmente fiquei feliz por receber esse reconhecimento
por parte dos colegas de trabalho.
Foram os colegas que resolveram indicar o meu nome, tendo enviado emails com essa indicação para os demais servidores. Sendo o colega
Carlos Abdom, que foi um dos principais precursores dessa idéia. Recebi
muitos e-mails que dirigiam palavras de reconhecimento. Mesmo antes
de saber do resultado da votação, já me considerava devidamente homenageado através daquelas palavras recebidas de colegas que, a meu ver,
já fizeram por merecer essa medalha muito mais do que eu.
JS – A que atribui o reconhecime nto dos colegas para que rece bess e e ssa medalha?
Freitas - Creio que o fato de já ter trabalhado noutras regionais e o de ter
mantido, nos últimos anos, contatos com muitos colegas em razão de trabalhos dos quais participei, foram fatores que contribuíram para tornar-me um
pouco conhecido entre os colegas e isso deve ter ajudado nesta votação
significativa. Vários colegas, ao saberem da indicação, fizeram espontaneamente, digamos, “campanha”, pedindo votos para mim. A esse tipo de reconhecimento, não há nada que possa pagar e nenhum trabalho ou empenho
redobrado em qualquer atividade funcional poderiam ser tão meritórios a
ponto de merecer esse tipo de gesto. Assim, só me resta agradecer.
JS – A quem agr ade ce ria po r ter lhe ajudado a re ce be r es te
r e co nhec ime nt o ?
Freitas - Como obviamente ninguém faz nada sozinho, eu teria inúmeros colegas com quem compartilhar essa medalha: o pessoal da Gerência
de Lages; “a meninada” de São Bento; os colegas daqui, as Equipes do
SAT e do GESCOMEX; e tantos outros. Se fiz algum trabalho que possa ter
merecido algum destaque foi ao lado de servidores cuja honestidade, competência e coleguismo dignificam o serviço público catarinense.
JS – O que sentiu no momento que recebeu a homenagem?
Freitas - Certamente foi com satisfação que recebi das mãos do Governador do Estado essa medalha. Não saberia descrever com exatidão qual
sentimento tive no momento da cerimônia. O que me vem à mente agora
foi que tive a sensação de que aquela antiga argumentação de que o servidor público que se dedica nunca é devidamente reconhecido não era
mais tão verdadeira. Vendo toda a estrutura montada para aquele evento;
as autoridades presentes; os colegas da SEF que deixaram suas atividades e estavam na platéia para me verem receber a medalha; me pareceu
que podemos realmente estar vivendo um momento diferente no serviço
público catarinense.

“Foi um daqueles reconhecimentos
que nunca mais serão esquecidos”

Conheça Cláudio Freitas
Claúdio Freitas está no serviço
público há 20 anos. Trabalhou como
Fiscal de ISS no interior de São Paulo
e como Técnico da Receita Federal.
Desde 1995 é Auditor Fiscal da Receita Estadual em Santa Catarina.
Já foi lotado na Gerência Regional de Lages e na USEFI de São Bento do Sul e atualmente trabalha na
Gerência Regional de Joinville.
Ele também tem atuado junto ao
SAT, como Gestor do Sistema de Liberação Eletrônica de Importações
e também junto ao PROFISCO,
como Gerente do Produto 3.1 – Modelo de Fiscalização. É do estado de
São Paulo, veio para Santa Catarina
quando passou no concurso para
auditor fiscal.
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SINDIFISCO tem nova Diretoria

A

posse da nova Diretoria Exe
cutiva do SINDIFISCO, eleita
em 02 de outubro para o
biênio 2009/2011 aconteceu no último dia 22 de outubro na sede do
SINDIFISCO, com a presença de diversos filiados que prestigiaram os colegas empossados.
Na ocasião o presidente Fabiano
Dadam Nau, que assume seu segundo mandato, agradeceu aos diretores
que o acompanharam nos dois últimos anos, enaltecendo os trabalhos
realizados por estes e desejou boas
vindas aos que estão chegando.
Fabiano falou ainda sobre a Sessão Especial do dia 23 de setembro,
que marcou a história do Sindicato, lembrando que
o SINDIFISCO é referência para os demais sindicatos no Estado e no Brasil, e que seu público alvo
são os filiados, razão do trabalho diário que é desenvolvido.
A cerimônia de posse contou com a presença do
Deputado Renato Hining que lembrou a importância da categoria, elogiando os diretores pelos trabalhos que contemplam a classe.
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A nova Diretoria é composta por:
Presidente:
Fabiano Dadam Nau
Vice-Presidente:
Eduardo Antônio Lobo
2o. Vice-Presidente:
José Reinaldo Figueiredo
Diretor Administrativo:
Cidemar José Dutra
Diretor Financeiro:
Luiz Carlos de Lima Feitoza
Diretor de Divulgação:
Antônio Carlos L. Blasczkiewicz
Diretor Jurídico:
Clovis Jacoscki
Diretor de Relações Sindicais:
Ingon Luiz Rodrigues
Diretor de Aposentados e Pensionistas:
José Zomer Sobrinho
Diretor de Assuntos Parlamentares:
Achilles César C. Barroso Silva
Diretor de Projetos Especiais:
Widomar Pereira Carpes;
Suplent es:
Carlos Alberto Sirydakis, Helge Pantzier, Odilo Aloício
Pritsch, Carlos Eduardo Abdom, Ari José Pritsch,
Nestor Raupp, Albio Boing e
Soli Carlos Schwalb

RS:

Presidentes das entidades se
reúnem com deputados para tratar da lei orgânica do fisco
Em audiência com o deputado
Frederico Antunes (PP), no dia 28
de outubro, os presidentes do
Sindifisco/RS, Sindaf e Afisvec
pediram o apoio do parlamentar
aos substitutivos para os PLCs
212, 213 e 214 que o governo pretende enviar à Assembleia
Legislativa nos próximos dias.
O presidente do Sindifisco/RS,
João Antônio Marins, salientou na
ocasião que os substitutivos foram
construídos em conjunto com as
entidades e que, tão logo sejam
protocolados, passarão a ser o projeto do governo, da categoria dos
dirigentes da Fazenda, ou seja, de
todo o nível superior da Casa.
As lideranças das entidades
conversaram sobre o assunto com
o deputado Adilson Troca, líder da
bancada do PSDB na Assembleia
Legislativa. As lideranças solicitaram o apoio do parlamentar aos
substitutivos dos projetos de
reestruturação da Fazenda.

PB

Paraíba discute Atualidades Fiscais
O SindifiscoPB promoveu, dia 5 de
outubro último, o II Fórum
sobre Atualidades Fiscais,
que reuniu
quase 200 fiscais em João
Pessoa- PB.
Em nome
da Diretoria, o
presidente do
Sindicat o,
Manoel Isidro,
agradeceu a participação da categoria, explicando que é importante a
reciclagem constante acerca dos assuntos que dizem respeito à fiscalização.
O primeiro painel tratou da Fiscalização e os Órgãos Julgadores Administrativos, tema abordado em palestra e três painéis, com intervenção de colegas fiscais da SER-PB.
No segundo momento do Fórum, as atenções se voltaram para o tema
A Fiscalização de Empresas Optantes do Simples Nacional, com palestras e painéis de colegas da Paraíba e de Sergipe.
O foco central do último tema foi para a Concentração de Atividades
na Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, assunto que suscitou um
debate bastante esclarecedor entre a platéia e os expositores
paraibanos, cearenses e baianos.

SE

Plantões de 48h na região norte
Durante a extensa reunião ocorrida no fim do mês de setembro com o Secretário da Fazenda de Sergipe, a
Diretoria do Sindifisco apresentou àquele titular, a reivindicação dos Auditores Técnicos de Tributos lotados na
Região Norte, no sentido de que os plantões passem a ser de 48h. Após exposição do Diretor Administrativo e
Financeiro que demonstrou as vantagens dessa medida tanto para os Auditores de Tributos, como para a SEFAZ,
o secretário incumbiu a Superintendente de Gestão Tributária de analisar a possibilidade de atendimento da
solicitação.
O pleito dos Auditores Técnicos de Tributos da Região Norte data de meados de 2008, quando da readequação
da carga-horário das unidades que compõem a fiscalização de mercadorias em trânsito. Os servidores chegaram até a constituir e entregar um abaixo-assinado aos gestores da área, sem que tenham recebido resposta.
Antes da readequação ocorrida em 2008, os plantões daquela região eram de 72h, sem que houvesse qualquer
prejuízo às atividades de fiscalização, além de promover grande satisfação dos Auditores que desenvolvem
suas atividades nos mais distantes Postos Fiscais sergipanos.
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Notícias

Comemoração

Primeira campanha de troca de notas fiscais
em Santa Catarina completa 50 anos
O dia 29 de outubro marcou o
cinqüentenário da campanha “Seu
Talão Vale um Milhão” - primeira campanha de troca de notas fiscais realizada em Santa Catarina. Todo o histórico destes 50 anos - com fotos dos
sorteios e cupons originais das campanhas - é preservado pelo servidor
Edson Prazeres, da Secretaria da Fazenda.
O histórico da primeira campanha
foi apresentado como parte das comemorações da 10ª Semana do Servidor, durante as homenagens aos
servidores da Fazenda com 30 anos de serviços prestados. O evento aconteceu na Escola Fazendária, em
Florianópolis.

SINDIFISCO realiza Planejamento Estratégico

No tempo do IVC

Em 1959, Heriberto Hülse assumiu o governo devido à trágica morte do governador Jorge Lacerda. À
frente da Secretaria de Estado da
Fazenda estava Laerte Ramos
Vieira. Nessa época o imposto era o
IVC - Imposto sobre Vendas e Consignações, que sucedeu ao Imposto sobre Venda Mercantil.
Neste mesmo ano, com a aprovação da Lei nº 2.142, foi instituído
no Estado o sorteio popular denominado “SEU TALÃO VALE UM MILHÃO”, para atribuição de prêmios
a consumidores com o objetivo de
melhorar a fiscalização do Imposto
de Vendas e Consignações - IVC, o
atual ICMS (Imposto sobre Opera20

ções de Circulação de Mercadorias
e Prestação de Serviços).
Mais tarde a campanha passou
a se chamar “Seus Talões Valem
Milhões”, motivada pela inflação da
época. Seu coordenador era o Procurador Fiscal Sergio Uchoa
Resende, que na gestão de
Colombo Salles, foi Secretário de Estado da Fazenda.
Durante a campanha foram realizados os dois primeiros grandes sorteios, em junho e em dezembro de
1960. Em 1961 Celso Ramos assumiu o governo e deu continuidade à
campanha, com a realização de
mais sete sorteios em sua gestão.

Em 1967 o governador Ivo Silveira,
publica a Lei nº 3.985, que encerra
a campanha.
De lá para cá, outras cinco grandes campanhas de ICMS foram realizadas pelos governos estaduais.
A próxima, já em elaboração pela
Secretaria da Fazenda, deve entrar
em vigor no primeiro semestre de
2010.

Fonte: SEFAZ
Fotos: Memorial da Secretaria
de Estado da Fazenda
Agradecimento: Edson Prazeres

Nos dias 05 e 06
de novembro, a
nova Diretoria Executiva realizou
seu Planejamento
Estratégico para a
gestão 2009/
2011. Os trabalhos foram conduzidos pela consultora Widja Brito,
auditora fiscal de
Pernambuco.
“O encontro foi
positivo. Pudemos definir o caminho para os próximos dois anos e
redefinir a meta e a missão do SINDIFISCO. Agora é
só partir para a execução”, disse satisfeita.
Discussões, explanação de opiniões e idéias, dinâmica em grupo e outras atividades fizeram parte do
planejamento, que resultou em cerca de 20 ações
de grande relevância a serem implementadas pela
nova Diretoria.

“Pela experiência da
gestão anterior, concluímos que com planejamento as tarefas ficam
menos penosas e com
muito mais chances de
êxito”.
Fabiano Dadam Nau
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Firmada parceria entre
SINDIFISCO e AFFESC
Um aperto de mão selou mais uma vez a parceria entre SINDIFISCO e Affesc. Há anos, quando o SINDIFISCO foi criado, a AFFESC cedeu espaço físico para que este pudesse dar seus primeiros passos. Desta vez, foi o SINDIFISCO que
retribuiu a ajuda, cedendo local para a AFFESC.
Desde que foi decida pela transferência da
sede administrativa da AFFESC do centro para
Canasvieiras, foi solicitado por seu presidente a
liberação de um espaço para a permanência de
um funcionário para fazer o atendimento de
seus associados.
Assim, no dia 4 de setembro, foi oficializada a
disponibilidade de espaço específico na sede do
SINDIFISCO para utilização de atendimento da
AFFESC. Para ilustrar a data, o presidente do
SINDIFISCO, Fabiano Dadam Nau, se filiou a
AFFESC, bem como o diretor financeiro da Affesc
Ciro Sidnei Duarte se filiou ao SINDIFISCO.
Com a parceria a Associação passa a atender
seus filiados no SINDIFISCO, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 15h30.
“Esta data é muito especial,
pois quando o Sindicato não
possuía sede própria, foi a
AFFESC quem cedeu o espaço,
e hoje é o SINDIFISCO quem
retribui a gentileza.”
Cidemar José Dutra
Diretor Administrativo
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Nota Fiscal Eletrônica brasileira é
apresentada em Portugal
No último dia do evento (9/10), as Nacional. É uma forma
reuniões começaram com avaliações salutar de atender aos
do Brasil e de Portugal sobre o pro- interesses do fisco e do
cesso de transação e arbitragem no contribuinte”, disse.
direito tributário. O palestrante CláuA abordagem sobre a
dio Xavier explicou abordou o tema questão em Portugal fino Brasil. “Não é mais possível que cou a cargo do profesconsigamos conviver com critérios e sor Vasco Guimarães,
métodos processuais que não acom- professor da faculdade
panham a velocidade tecnológica, de direito de Lisboa.
com dívidas que demorem de qua- “Quando pagamos os
tro anos no âmbito administrativo a impostos, esperamos
doze anos no âmbito judicial anos que aquele recurso seja
para cobrança”, disse.
bem aplicado. Se essa confiança é
De acordo com Xavier, no Brasil são violentada, o contribuinte tem direionze ministros do Supremo Tribunal to de ser indenizado. Quando a adFederal a julgar
ministração
600 mil procesaplica a norma,
“Aprendemos muito nesta
sos durante o
tem que aplicar
integração entre os fiscos - não
ano - cada um julcom bo a fé.
ga por semana o
Esse é o mito,
só de Santa Catarina, mas do
que a corte amemas não a realiBrasil - e a Universidade de
ricana julga em
dade”, disse.
Lisboa, que apresentou novidades
um ano. “Com
O professor
sobre vários temas da
três unidades
exemplificou as
tributantes (Mudiversas fontes
administração tributária na
nicípios, Estados
de divergência e
comunidade européia. O fisco
e União) e 27 uniint e r pr e t aç ão
brasileiro também ganhou com a
dades federatisobre os litígios.
oportunidade de mostrar suas
vas, e ainda com
“A questão da
os diferentes inindisponibilidade
inovações aos portugueses.”
centivos fiscais,
fica em segundo
nem sempre com
Fabiano Dadam Nau - Presidente plano. Em Portua concordância
gal, por conta
do Confaz, lidadisso, uma comos com um verdadeiro manicômio missão define os fatos e o quanto
tributário”, avaliou. Essa conjuntura resulta dos fatos. Se a opinião do
contribui para a enormidade de ações perito independente for a mesma do
que tramitam no judiciário.
contribuinte, a administração não
Segundo o palestrante, hoje o Có- pode cobrar. É a resolução de conflidigo Tributário Nacional prevê a fi- tos e a aplicação rigorosa do direigura da transação, a exemplo do di- to”, exemplificou. Segundo Vasco, o
reito privado, com o objetivo de evi- Superior Tribunal Federal determitar ou extinguir litígios. “Um Proje- nou que o que está em causa é a
to de Lei tramita no Congresso a fim posição do credor do Estado, que
de evitar ou extinguir os litígios, não tem posição diferente de outros
com acompanhamento da Fazenda credores.
Sefaz

Foto: Sefaz

OP INIÃO
“Foi bastante produtiva a interação
entre o fisco brasileiro e o fisco
Português, mostrou que temos
semelhanças e algumas
disparidades, mas na essência o
Brasil não perde para o fisco de
primeiro mundo. Tanto pela qualificação técnica, quanto ao nível de
tecnologia desenvolvida, que está na
frente do fisco de primeiro mundo.”
Rogério Macanhão
Presidente Fenafisco
“Na realidade, estamos bem equiparados em relação a Portugal e, em
alguns casos, diria até que mais avançados”, “a Nota Fiscal eletrônica, por
exemplo, integrada a sistemas como
o SPED, projeta um avanço bem maior do que o visto em Portugal, onde
vigora o sistema VIES”. “Por outro
lado, assim como temos boas experiências a mostrar, percebemos que
temos muito a aprender. Em Portugal, como em toda a Europa, nos parece que os cidadãos respeitam mais
a possibilidade de penalização pelo
fisco, enquanto no Brasil, muitas vezes o contribuinte não acredita na
efetividade das ações.”
Anastácio Martins - Diretor de
Administração Tributária da
Secretaria da Fazenda
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IVA em discussão no 1º Encontro LusoBrasileiro de Temas Tributários
Foto: Sefaz

Na abertura do dos trabalhos do dia
(8/10), o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais de Portugal, Carlos
Lobo, ressaltou as afinidades entre
Brasil e Portugal. “Quando referi que
este era um encontro histórico, não
cometi nenhum exagero. Nossas nações estão intrinsecamente relacionadas, com uma relação econômica
cada vez maior. Existe uma ligação
muito significativa entre as nossas
estruturas tributárias fiscais”, disse.
De acordo com Lobo, não existe qualquer possibilidade de um Estado justo sem uma clara definição do sistema fiscal. “Assistimos no mundo uma
harmonização cada vez maior destes
sistemas”, completou.
O presidente da Febrafite, Roberto
Kupski, lembrou a importância da cobrança da dívida ativa pelos Estados
e da valorização das carreiras tributárias, buscada também em parcerias como esta com Portugal.
Para Rogério Macanhão, presidente da Fenafisco - Federação Nacional
do Fisco, a evolução do IVA Europeu
será de grande importância do Brasil. “Queremos aproveitar o que Portugal tem de bom nessa área e debater questões complexas como os benefícios fiscais, além de demonstrar
inovações brasileiras como a Nota Fiscal eletrônica”, disse.
Eudaldo Almeida de Jesus, presidente do ENCAT - Encontro Nacional de
Coordenadores e Administradores Tributários, lembrou que o evento trará
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ganhos para os dois países. “Um encontro como este só acontece porque
temos pessoas trabalhando freqüentemente nos assuntos tributários”, disse.
O professor Vasco Guimarães, que
já lecionou no Brasil pela Fundação
Getúlio Vargas e Fundação ESAF, foi
destacado pelos participantes pelo
empenho na organização deste primeiro Encontro.
O IVA - Imposto sobre Valor Agregado, dominou os painéis da manhã,
com a evolução na Europa e em Portugal. O imposto incide sobre o consumo de bens e serviços e é o mais
harmonizado da União Européia, com
a vantagem de tributar todo o ato de
consumo, desde que haja um valor
acrescentado - tudo o que não for
transmissão de bens e importação. O
imposto permite a concessão de
alíquotas moderadas e evita efeitos
cumulativos de tributos e cerca de
150 países integram as características do IVA. Em Portugal o IVA começou a vigorar em 1986 e pode ser considerada um caso de sucesso, bem
aceito pela população e pela administração fiscal.
O deputado federal Sandro Mabel,
relator da reforma tributária, abordou
a questão no Brasil. “Com o IVA vai
ser possível controlar as cadeias
como um todo, mas para tanto precisamos da reforma tributária. Com a
evolução da tecnologia, dentro de
poucos anos a nota fiscal sairá
“chipada”. De acordo com o deputado, quanto mais se valorizar as administrações tributárias, mais rápido se
atingirá os objetivos. “O nosso ICMS
tem 42 anos e precisa ser modernizado. O princípio básico da reforma
tributária é que paguem todos para
que todos paguem menos. Queremos
diminuir a carga principalmente para
os que ganham menos, e com a Nota

Fiscal eletrônica é possível que paguem ainda mais - não pelo aumento
de carga, mas pelo aumento da eficiência tributária. Por conta dessa injustiça tributária precisamos avançar,
garantindo o tributo que é de direito,
mas sem exagerar na dose”.
O deputado fez uma retrospectiva
dos últimos projetos de reforma tributária desde 1991, e disse que o
que se busca agora é estabilidade,
previsibilidade e confiabilidade. “Temos que lidar com a guerra fiscal, em
que todos perdem - diferente do incentivo fiscal, que gera empregos e
investimentos - e que não pode acabar”, destacou. De acordo com ele a
reforma vai diminuir gradualmente os
incentivos, mas de forma a dar segurança jurídica aos empreendedores.
“O IVA no Brasil é o nosso ICMS, que
em 1967, quando foi instituído, era
avançadíssimo”, lembrou. O IVA federal (ou ICMS Modificado), a ser criado no país, substituirá o PIS e o Cofins
e, segundo Mabel, aumentará a confiança nas transações entre os Estados e entre União e Estados. “Diferente da Lei Kandir, que foi criada e
não regulamentada, a reforma só funcionará com a criação do FER - Fundo de Equalização das Receitas”.
Mabel acredita que a mudança estrutural tributária desencadeará um
grande crescimento de consumo, e
que para compensar a perda de alguns Estados é que se prevê o FER,
para entrega pela União em até 60
dias. “Com a reforma tributária o crescimento mais conservador será de no
mínimo 0,5% do PIB, e os Estados
conseguirão arrecadar mais 15%”,
calcula. Diferente do IVA europeu, o
brasileiro deverá tributar, além de
produtos e serviços, também os direitos.
Sefaz

Sucesso no 1º Encontro de
Assessorias de Imprensa do Fisco

Com o objetivo de propor ações
visando à melhoria na comunicação e criar propostas para uniformizar os procedimentos foi realizado em Campo Grande, MS o 1º
Encontro das Assessorias de Imprensa dos Fiscos Estaduais e
Distrital, ocorrido entre os dias 20
e 21 de outubro.

Diversos assessores
de imprensa e diretores dos Sindicatos
filiados a FENAFISCO
estiveram presentes
no evento que começou com uma exposição dos trabalhos executados por cada
uma das entidades.
Dificuldades e conquistas também foram abordadas pelos
participantes.
Representando o SINDIFISCO estiveram o presidente Fabiano
Dadam Nau, o diretor de Divulgação Antônio Blasczkievicz e a jornalista Lore Marcussi.
Destaque para a palestra com
o professor Vito Gianotti, do Núcleo Piratininga de Comunicação,
que durante um bate-papo pôde

abordar a temática do encontro,
mostrando erros e acertos da comunicação.
Após a palestra, os presentes
foram divididos em grupos com
um objetivo: o de avaliar e discutir algumas propostas enviadas à Fenafisco, através de um
questionário respondido préviamente respondido.
Separados em grupos, participantes puderam avaliar a viabilidade,
sugerindo ou não modificações
para as propostas lançadas, levando-as para conhecimento geral de
todos.
Assim, a primeira fase, que consistia na opinião técnica sobre o
assunto teve sucesso total, devendo agora ser levada para uma segunda discussão, no próximo encontro entre Fenafisco e representantes dos sindicatos filiados.

Palestra: As revoluções promovidas pela internet na comunicação
O ápice do encontro foi a palestra com o escritor Vito Gianotti, que
falou sobre a comunicação e as revoluções trazidas pela Internet,
bem como a necessidade de mudar a imagem do Fisco transmitida pela grande mídia.
Sem meias palavras Vito Gianotti
expôs suas opiniões em duas horas de palestra. Chamou a imprensa de poder único, contrariando
quem a chama de 4º poder. Afirmou que a imprensa é quem rege
as decisões e que ela é peça chave para a formação de opinião.
Também mostrou exemplos da
boa e da má imprensa, de como

cada assunto pode ser tratado de
diversas formas diferentes, dependendo da intenção que se tem.
Ao falar especificamente de imprensa
sindical, indicou os recursos que se adotados podem fazer a diferença. Lembrou que
cabe avaliar a opinião
do leitor para se decidir quais temas abordar ao se elaborar um
jornal.
Enalteceu o encontro, mostrando aos
presentes que o inici-

al para se fazer uma boa comunicação sindical estava começando ali, numa discussão de idéias.

Fotos: Cristiano Leobas - Sindifisco-GO
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SINDIFISCO no Encontro de
Educação Fiscal
Entre os dias 13 e 16 de outubro
aconteceu em Itajaí o 43° Encontro
do Grupo de Educação Fiscal que reuniu especialistas da área, de vários
estados. A cidade foi escolhida para
sediar o evento devido a grande superação da população durante as enchentes e deslizamentos que ocorreram no ano passado. Através das palestras do Prefeito Jandir Bellini, do
tenente coronel Onir Mocellin e do
major Sérgio Murilo de Mello, os participantes puderam conhecer todas as
estratégias utilizadas durante a tragédia, além de um balanço de erros e
acertos que poderão ser utilizados em
situações semelhantes ao ocorrido
em Itajaí.

O SINDIFISCO foi representado
por Velocino Pacheco, que coordenou a oficina sobre “Transparência
Pública e Educação Fiscal”. Segundo Velocino, “O evento constituiu
uma bem aproveitada oportunidade
de mostrar ao Brasil uma Santa
Catarina combativa que enfrenta as
adversidades e comprometida com
a cidadania e a inclusão social”.
“Causou muito boa impressão que
todo o serviço de apoio foi realizado pelos jovens integrantes do Projeto Crescer, como exemplo de programa pioneiro e bem sucedido de
inclusão social”, conta Pacheco. O
Projeto é uma rede de franquias
sociais que desenvolve uma propos-

ta educacional, com o objetivo de
desenvolver aos jovens hábitos e
atitudes de convivência e cidadania
com aprendizados básicos para o
exercício do primeiro emprego.
A organização do evento foi realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda junto com o Programa Nacional
de Educação Fiscal (PNEF), e contou
com o apoio local da Prefeitura Municipal de Itajaí, Facisc (Federação das
Associações Empresariais de SC),
Sindipi (Sindicato das Indústrias da
Pesca de Itajaí), ADAC (Associação de
Distribuidores e Atacadistas Catarinenses), ACII (Associação Empresarial de Itajaí), Observatório Social, Instituto Crescer e SINDIFISO.

Transparência pública
é debatida em
Seminário Nacional de
Educação Fiscal
Inclusão social, cidadania, transparência pública e gestão de resultados
foram alguns dos temas debatidos no
4º Seminário Nacional de Educação
Fiscal, dentro da 43ª Reunião do Grupo de Educação Fiscal que aconteceu
na cidade de Itajaí. Aproximadamente
130 pessoas entre representantes de
estados, prefeituras, além de associações e organizações não-governamentais participaram das atividades e
acompanharam as apresentações dos
exemplos de boa aplicação dos recursos públicos em Santa Catarina.
A primeira conferência foi de
Avelino Dorini Primo, auditor fiscal da
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Receita Estadual,
disseminador do
programa de Educação Fiscal no
Estado, que falou sobre Transparência Pública e a Educação Fiscal no Estado de Santa Catarina. Ele destaca
que a Transparência Pública está em
possibilitar ao cidadão o acesso aos
dados e informações sobre todas as
atividades do Estado, possibilitando
o efetivo exercício da cidadania, com
a sociedade participando das decisões governamentais.
Primo citou vários exemplos hoje
exercidos no país: o Portal do Cida-

SINDIFISCO no 1° Encontro Luso
Brasileiro sobre Temas Tributários
Foi realizado entre os dias 7 e 9
de outubro, pela FENAFISCO, Universidade de Lisboa e entidades do
Fisco como a FEBRAFITE e o ENCAT,
o 1º Encontro Luso Brasileiro sobre
Temas Tributários, na cidade de Lisboa – Portugal. O evento contou
com participantes de 22 unidades
da federação.
Santa Catarina contou com uma
delegação de 46 pessoas (entre filados e pessoas ligadas ao fisco),
que representaram a classe e discutiram assuntos pertinentes ao
tema, tais como: IVA Europeu e Brasileiro, Processo Executivo Fiscal
Português e Brasileiro, Transação e
Arbritagem no Direito Português e
Brasileiro, Novas Aplicações da Informativa à Atividade Tributária,

Nota Fiscal Eletrônica, A Experiência Européia e
Brasileira sobre
os Benefícios Fiscais e o Desenvolvimento Regional, Administrações Tributárias
Brasileiras e Européias.
Representando
o secretário da
Fazenda, o Procurador do Estado
Dagoberto Brião, chefe da Procuradoria Fiscal, proferiu a palestra sobre o processo executivo tributário
brasileiro.
Segundo Fabiano Dadam Nau, os

Foto: Sefaz

resultados do Encontro deverão
produzir efeitos positivos em várias propostas de melhoria da administração tributária que estão em
andamento em Santa Catarina e no
Brasil.

Carta de Lisboa

dão do TCE; o Sistema Integrado de
Controle de Obras Públicas - SICOP “Mapa Vivo”, do Governo de Santa
Catarina; além de destacar que a Educação Fiscal figura como uma das
prioridades da Secretaria da Fazenda e compõe uma das linhas mestras
de atuação da Diretoria de Administração Tributária, abrindo um espaço
fundamental para o grupo de educação fiscal participar ativamente de
decisões da administração. (SEFAZ)

O Instituto de Direito Econômico, Financeiro e Fiscal – IDEF, a Federação Nacional do Fisco Estadual e
Distrital – FENAFISCO, a Federação Brasileira de Associaç ões de Fisc ais de Tributos Estaduais –
FEBRAFITE e o Encontro Nacional de Coordenadores
e Administradores Tributários Estaduais – ENCAT, entidades promotoras do 1º Encontro Luso-Brasileiro sobre Temas Tributários, reunidas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal, nos dias
07, 08 e 09 de Outubro de 2009, movidas pelos laços culturais e científicos que aproximam Portugal e
Brasil, aprovam as seguintes diretrizes:
1- Enaltecer o pioneirismo e importância deste primeiro evento, sinalizando a realização de um segundo encontro;
2- Identificar continuamente as analogias entre os
sistemas tributários europeu e brasileiro, objetivando
o aprimoramento das administrações tributárias;
3- Aproximar as Entidades participantes do evento, com vistas ao equacionamento de problemas comuns no âmbito tributário;

4- Manter a troca de experiências entre os que militam no meio acadêmico e os que atuam no cotidiano das administrações tributárias, buscando conferir
aos c onceitos t eóricos elevados graus de
pragmatismo;
5- Colocar em relevo a valorização profissional dos
servidores fiscais tributários e acadêmicos de Brasil
e Portugal;
6- Ampliar o espaço de discussão de temas de interesse comum em encontros da mesma natureza, utilizando ferramentas e meios alternativos para a troca
de informações e experiências entre os entes participantes;
7- Aprofundar o intercâmbio de experiências entre
tributaristas brasileiros e portugueses, na busca de
melhores práticas entre as partes;
8- Incentivar a participação de outras entidades nos
futuros encontros.

Lisboa-Portugal, 09 de Outubro de 2009
Autoria: FENAFISCO
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Educação Fiscaçl

Sessão Especial

Encontro nacional aborda cases de
sucesso em Educação Fiscal

O penúltimo dia do evento foi reservado para a apresentação de
cases de sucesso na área. Um deles foi “Gestão Pública em Rio do
Sul”, apresentado pelo prefeito da
cidade, Milton Hobus. O prefeito
mostrou a todos o porquê sua gestão já ter sido motivo de reportagem nacional como um exemplo
a ser seguido pelo país. Hobus simplificou que sua gestão está sustentada em três princípios: cuidar
das pessoas com visão de inclusão social; educação empreendedora; e desenvolvimento sustentável com visão de futuro. Hobus
destacou os Programas de Educação em Saúde, Programa Saúde
do Trabalhador / Rural, Programa
de Atenção ao Idoso, Programa
Emergencial de Auxílio Desemprego (Pead), Centros de Referência
de Assistência Social, Programa
Revela Talentos no Esporte e Estações Culturais.
No Desenvolvimento Sustentável,
o prefeito demonstrou os resultados positivos como construção civil em alta, geração de mais empregos, instalação de novas empresas (que já chegaram a duas mil),
16

ações
de
modernidade fiscal e
parcerias com a Receita Federal e Secretaria
Estadual da Fazenda.
Quanto à Educação
Empreendedora, o
prefeito destacou que
o modelo de Escola de
período integral conseguiu atingir 100% em
unidades a partir da
5ª série. “Hoje os alunos tratam de ações
empreendedoras dentro das escolas, onde
lhes são ensinados
quatro idiomas (inglês, alemão, italiano
e espanhol), além das
técnicas profissionalizantes”, explicou.
O case “Projeto Crescer” emocionou os participantes com a explanação da
rede de franquias sociais que desenvolve uma proposta educacional realizada por meio de cursos
básicos de educação, formação e
qualificação profissional. Os cursos, de caráter não formal e livre,
objetivam o desenvolvimento de
hábitos e atitudes de convivência
e de cidadania, assim como de
aprendizagem básica para o exercício do primeiro emprego, nas
mais diferentes áreas da indústria,
comércio e prestação de serviços.
O Projeto Crescer é destinado a
adolescentes e jovens entre 16 e
24 anos, de ambos os sexos, em
situação de vulnerabilidade social.
Foram esses jovens que trabalha-

Foto: Sefaz

ram durante o evento, nas áreas
de recepção, informática, técnicos
de som, e também com algumas
apresentações artísticas. Ao final
eles agradeceram pelo apoio recebido das empresas que ingressaram na rede da empregabilidade.
Durante à tarde aconteceram as
oficinas de trabalho, onde foram
apresentados os exemplos do Observatório Social de Itajaí; Transparência Pública e a Educação
Fiscal; Educação Fiscal e Inclusão
Social; e o Programa de Educação
Fiscal nas Parcerias entre o Público e o Privado.

Fonte: Sefaz
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Encontro Internacional

Artigo

Florianópolis é a primeira capital a
constituir um Observatório Social
Com o objetivo de monitorar os
recursos do setor público, foi fundado no dia 8 de outubro o Observatório Social de Florianópolis- OSF,
uma entidade sem fins lucrativos,
que tem seu estatuto baseado no
trabalho voluntário e no exercício de
consciência da cidadania.
Neste mesmo dia, cerca de 10
pessoas elegeram na Assembleia
de Constituição, o Conselho Administrativo Provisório, com mandato até 31 de dezembro, tendo como
objetivo a implantação física do
OSF e a estruturação de suas rotinas. Seus componentes estão “tomando todas as providências para
que possa iniciar efetivamente
suas atividades ”, diz Velocino
Pacheco.
A Assembleia Geral para eleição

dos Conselhos de Administração e
Fiscal, com mandato de dois anos
a partir de 1 de janeiro de 2010,
bem como aprovação do Regimento Interno e do Plano de Ação para
2010, está marcada para o dia 14
de dezembro, às 19h30, no Auditório da ESAG, em Florianópolis. O
Diretor de Aposentados e Pensionistas do SINDIFISCO, José Zomer
Filho Sobrinho, estará concorrendo
a uma vaga no Conselho Fiscal da
entidade.
A criação do Observatório teve o
apoio do SINDIFISCO, Delegacia da
Receita Federal do Brasil, Secretaria
de Estado da Fazenda, Controladoria
Geral da União, Udesc, Facisc, UFBA,
CRC, CDL e outras entidades públicas e privadas.
A entidade já dispõe de escritó-

rio-sede, localizado no Centro de
Florianópolis. Os interessados podem apresentar suas propostas de
filiação, que serão analisadas pelo
Conselho de Administração Provisório, para enquadramento nas categorias previstas no Estatuto Social.
ESAG é situada na Av. Madre
Benvenuta, 2037, Itac orubi Florianópolis.
Co ns e lh o
A dmi nis t r at i vo
P r o vi s ó r io
Coordenadora: Prof.ª Maria Ester Manegasso – Udesc
M e mbr o : Dalila M. Pitto l –
Advogada Aposentada
Membro: Francisco José O. Lima
– RFB Aposentado
Membro: Velocino Pacheco Filho
– SEF/SC

Auditor Roberto Kroeff lança livro
Acaba de ser lançado o livro ICMS - Curso de Auditoria Fiscal, de autoria do auditor fiscal Roberto Kroeff. O
exemplar aborda os temas:
Conceitos Contábeis Básicos, Índices Fiscais e
Contábeis, Fundamentos da
Legislação do ICMS, Auditoria no Ativo Fixo, Auditoria
nas Disponibilidades, Auditoria em Fornecedores
Auditoria nos Estoques, Auditoria dos Documentos Fiscais de Saídas, Processo Regular de Arbitramento, Presunções Legais no ICMS, Exercícios De Fixação, Ementas de Decisões Do CEC /SC, Ementas de Decisões Judiciais Correlatas, Ementas de Decisões da COPAT/SC.
Em breve o livro estará a venda na sede do SINDIFISCO
e livrarias de Joinville
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Senhor presidente,
É fundamental para uma sociedade organizada e um estado independente, a ação profissional dos fiscais
de tributos. Por meio deste ofício gostaria de parabenizá-los pelo Dia do Auditor Fiscal, bem como pela
homenagem que será feita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina pelos 21 anos do Sindifisco, que,
organiza disciplina e fortalece a ação independente dos nossos fiscais.
Por derradeiro, coloco-me à disposição, bem como de minha equipe de gabinete, para apoiá-lo e ouvi-lo nas
sugestões que possam fortalecer a imagem de Santa Catarina.
Atenciosamente,
Deputado Estadual Giancarlo Tomelin

Em nome da comunidade joinvilense, agradeço o honroso convite, parabenizando a entidade por mais um
ano de sucesso e desejando votos de êxito pelo lançamento do livro.
Atenciosamente,
Carlito Merss
Prefeito de Joinville

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste acusar o recebimento do convite para participar da
Sessão Especial da ALESC, no próximo dia 23 de setembro, em comemoração ao Dia do Auditor Fiscal Tributário, dos 21 anos Sindifisco e do lançamento do livro Histórias do Fisco Catarinense: Construindo uma Santa
Catarina Melhor.
Atenciosamente,
Paulo Roberto Eccel - Prefeito de Brusque

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aprovando proposição da Deputada Professora
Odete de Jesus, cumprimenta vossa senhoria, diretores, funcionários e associados pela passagem do Dia do
Auditor Fiscal Tributário.
Deputada Professora Odete de Jesus

O Autor
Bacharel em Direito e Economia, com Pós-Graduação em
Direito Tributário, pela SOCIESC/FGV- Joinville. Técnico de
Controle Externo do Tribunal de Contas de União, na Inspetoria de Porto Alegre/RS, no período de 1971 a 1977.
Auditor Fiscal da Receita Estadual de Santa Catarina,
desde 1977, exercendo atividades nas Gerências Regionais de Concórdia (1977/1980), Joaçaba (1980/1983) e
Joinville (1983/2004) , onde exerceu também o cargo de
Gerente Regional e a função de Julgador de Processos Fiscais.
Conselheiro Titular do Conselho Estadual de Contribuintes, com exercício na 2ª. Câmara de Julgamento, em
Florianópolis, para o período de 01/07/2004 até 30/06/
2006.
Co-autor da obra ICMS/SC – Regulamento Anotado, juntamente com Rodrigo Meyer Bornholdt e Marcelo Harger,
com coordenação de Max Roberto Bornholdt, Editora Juruá,
2001.

Agradecemos a toda diretoria pela demonstração de prestígio junto a classe política.
A solenidade estava excelente. Parabéns.
LENAI MICHELS
Auditora Fiscal da Receita Estadual
Coordenadora do Grupo Especialista Setorial Comércio Exterior - GESCOMEX

“Será realizada na data de hoje na Assembleia Legislativa uma comemoração ao dia 21 de setembro,
dia do Auditor Fiscal. Essa data foi instituída pela Lei nº 14.662, de 2009, cujo projeto de autoria do
deputado Renato Hining. A carreira de Auditor Fiscal como todos nós sabemos é responsável pela administração tributária que tem a árdua tarefa de fiscalização de tributos estaduais, que se confunde com a
própria história da carreira fiscal e do SINDIFISCO”.
Adircélio de Moraes Ferreira Junior – Conselheiro Substituto Tribunal de Contas SC
Relato em 23/09/2009
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Cidadania
O governador de Santa
Catarina, Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), e o vice-governador, Leonel Pavan (PSDB),
prestigiaram o evento, juntamente com o secretário da Fazenda, Antonio Gavazzoni. Unânimes, eles enalteceram o fundamental trabalho dos profissionais
do fisco estadual e declararam que
Santa Catarina é um Estado de destaque entre os demais da Federação.
Luiz Henrique afirmou que o governo
tem uma postura diferenciada. “Não
aumentamos nem criamos impostos,
e sim reduzimos as taxas, a exemplo
do que fizemos com o setor têxtil.” Já
Pavan disse que muitos questionam
a dureza do fiscal catarinense. “Mas
é por isso que estamos crescendo. Eles são os grandes
responsáveis por esse crescimento social e econômico.” Para
Gavazzoni, mesmo com a crise
internacional e ambiental que
está assolando o território
catarinense, o Estado continua
de pé graças ao esforço coletivo. “A homenagem de hoje é para
todos que construíram e continuam construindo essa história”, concluiu. O presidente da
Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital - FENAFISCO,
Rogério Macanhão, agradeceu a
homenagem e classificou os fiscais como “profissionais vibrantes do Estado”. Ele acrescentou
que cada trabalhador do fisco
catarinense é um agente de cidadania, que prima pelos direitos individuais e coletivos.
Já para o presidente do SINDIFISCO, Fabiano Dadam
Nau, a entidade chega à maior idade trazendo o reflexo
da conduta dos seus servidores onde
a tônica é o comprometimento com a
causa pública. Ele falou dos desafios,
das conquistas ao longo dos 21 anos
e do planejamento de várias ações
pró-ativas. “Nossa renúncia é grande
para desempenhar esse importante
papel, mas a recompensa é ainda
maior.”
Fonte: Portal Alesc
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“Para mim foi um motivo de muito orgulho, uma
data especial em que tivemos a oportunidade de
poder nos manifestarmos a respeito de todo histórico
de contribuição que o SINDIFISCO teve ao longo dos
seus 21 anos de existência. O Sindicato conquistou
a melhoria das condições de trabalho, não só dos
fiscais mas de todos os servidores da Secretaria
da Fazenda, implantou o processo de modernização
do fisco, a aproximação com as entidades
empresarias do estado inteiro e aos poucos esse
trabalho feito em conjunto ganhou o respeito e
admiração dos empresários, governos, dos próprios
deputados, enfim, de toda a sociedade catarinense.
Foi uma homenagem justa”.
Deputado Renato Hinnig

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a
Vossa Senhoria para acusar e agradecer o recebimento do convite para participar da Sessão Especial
em homenagem ao Dia do Auditor Fiscal e pela
passagem dos 21 anos do Sindicato dos Fiscais da
Fazenda do Estado de Santa Catarina - SINDIFISCO e
o lançamento do livro “História do Fisco
Catarinense: Construindo uma Santa Catarina
Melhor” a realizar-se no dia 23 de setembro, às 19
horas, no Plenário Deputado Osni Régis na Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Certo da especial atenção, desejo votos no êxito
no evento, me colocando a disposição.
Deputado Federal Edinho Bez– Vice Líder do PMDB

Agradeço gentil convite para participar da Sessão
Especial da ALESC, comemoração do Dia do Auditor
Fiscal Tributário, 21 anos do Sindifisco
e lançamento do livro.
Na oportunidade transmito votos de muitas
realizações e pleno êxito ao evento.
Atenciosamente,
Senador Raimundo Colombo – Senador Federal

Alesc homenageia o SINDIFISCO
Uma noite emocionante e inesquecível. Assim ficará
marcado o dia 23
de setembro, data
em que foi realizada na Assembléia
Legislativa, a Sessão Especial em comemoração ao Dia
do Auditor Fiscal Tributário (21/09) e
os 21 anos do
SINDIFISCO (22/
10), além do lançamento do Livro: História do Fisco Catarinense – Construindo uma Santa Catarina Melhor.
Enalteceram a homenagem autoridades, parlamentares, jornalistas, servidores públicos, filiados e seus familiares, além de pessoas ilustres ligadas ao
fisco. Dentre os presentes estavam o Governador Luiz Henrique da Silveira, o
vice – governador,
Leonel Pavan, o secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, exsecretários de estado,
deputados, além do
Presidente da Fenafisco.
“Tive a honra de propor uma Sessão
Especial para homenagear os 21 anos
do Sindicato dos Fiscais da Fazenda e
fiquei muito feliz, porque foi bastante
concorrida inclusive com a presença do
Governador, Vice- Governador, Secretário da Fazenda, ex- secretários e deputados que tenham algum vínculo com a categoria dos fiscais”, se
orgulha o Deputado
Renato Hinnig. Foi de
sua iniciativa também,
o projeto de lei que
institui o dia do auditor fiscal, 21 de setembro. O Projeto de Lei

0310.01/2008 foi
aprovada no ano
passado.
Hinnig agradeceu o apoio e a confiança que teve
quando desempenhou a função de
Diretor de Administração Tributária
na Secretaria de
Estado da Fazenda
e ressaltou que
Santa Catarina
tem um fisco diferente, onde se trabalha com o olhar para a população
catarinense. “O dever é buscar e recolher aquilo que é devido ao Estado.
São esses recursos que investimos em
educação, saúde e segurança que melhoram a qualidade de
vida das pessoas”, diz
o deputado.
Ao final do evento, o
Governador
Luiz
Henrique da Silveira
quebrou protocolo durante sua explanação.
Convidou o secretário
da Fazenda para retornar ao palanque e falar em seu lugar, atribuindo a Gavazzoni os méritos da pasta,
elogiando seu trabalho na secretaria.
Durante o evento foi transmitido um
vídeo institucional que resgatou os momentos importantes do SINDIFISCO nessas mais de duas décadas de existência.
Na narração, foi ressaltada a responsabilidade na valorização da atividade fiscal
em Santa Catarina. Os
filiados puderam relembrar de acontecimentos que fizeram parte
do crescimento e das
conquistas alcançadas
por todos aqueles que
sempre defenderam a
categoria dos Auditores Fiscais.
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Sessão Especial do SINDIFISCO é realizada com sucesso
Ho me nag e ado s
Aut o r idade s :
Luiz Henrique da Silveira - Governador
Leonel Pavan - Vice-governador
Antônio Marcos Gavazzoni - Secretário de Estado da Fazenda
Gelson Merísio - em nome do Parlamento catarinense
Ex-secre tário s da Faze nda prove niente s da cate go ria fis cal:
Ivan Luiz de Mattos (in memoriam)
representado por Maria Conceição
de Mattos
Cláudio Andrade Ramos
Nelson Amâncio Madalena – representado por José Gervásio Justino
Fernando Ferreira de Mello Júnior
Paulo Afonso Evangelista Vieira
Oscar Falk
Marco Aurélio de Andrade Dutra
Antônio Carlos Vieira
José Ab elardo Lunardelli (in
memoriam) represent ado por
Rodrigo Nunes Lunardelli
P re sident e do SIN DIFISCO:
Fabiano Dadam Nau
Ex-pre side nt es do SIND IFISCO:
José Carlos Domingues Carneiro (in
memoriam) representado por Lia
Carneiro
Anastácio Martins representado por
Ramon Santos de Medeiros
Renato Luiz Hinnig
Cláudio Andrade Ramos
Adalberto Aluízio Eyng representado por André Leonardo Eyng
Rogério Macanhão
Almir José Gorges
José Reinaldo Figueiredo
Audit o r Fis cal:
Waldemar da Costa (Vadeco) - Representando os Auditores Fiscais
da Rece ita Estadual de Santa
Catarina
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“Esse trabalho só fez
multiplicar a admiração que já
tinha para com os profissionais
fiscais do Estado”
Moacir Pereira

Idealizado no ano de 2005, durante a gestão de Rogério Macanhão, o
livr o Hi s t ó r i a d o F is c o Cat arinense – Construindo uma Santa Catarina melhor foi lançado na
Sessão Especial. Os convidados que
compareceram à solenidade receberam seu exemplar e puderam ter a obra
aut o g r afada
pelo autor, o
Jornalista Moacir Pereira.
“A sensação
é do dever
cumprido e
meta atingida, que ficaram comprovados pelos vários elogios que recebemos pela obra”, disse o Diretor
Cidemar Dutra, que conclui “Foi apenas o começo do resgate da história
do Fisco, que poderá ser enriquecida
com novos depoimentos”sugerindo
uma segunda edição”.
Moacir Pereira ressaltou que foi o
livro que lhe deu maior trabalho até
hoje, de compilação, revisão leituras
e releituras, mas que também lhe deu
grande privilégio. “A obra foi resultado de muito trabalho. Confesso que
foi uma extraordinária experiência,
um grande prazer”.
Fotos: SINDIFISCO, ALESC e Juarez Schimt
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