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Muitos acontecimentos marcaram a gestão 2013 / 2016, a qual manteve o foco 
no fortalecimento da representatividade da categoria.  (páginas 03 a 14)

R E L ATÓ R I O

J O R N A L  D O

SINDIFISCO

GESTÃO 2013 / 2016



2 NOTÍCIAS DO SINDIFISCO  |   Nº 70 – ABRIL 2016

EDITORIAL
Mais amigos
Boas-vindas aos novos filiados:

Inara Socas Doin Vieira
Janete Parente Rosar
Paulo Roberto Polizel

Sejam muito bem vindos!!!

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

Carlos Alberto Sirydakis
D I R E T O R  A D M I N I S T R A T I V O

Irineu Giombelli

Informativo do Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina – SINDIFISCO  – Abri l/2016 
Rua Anita Garibaldi,  79 – 12º andar - CEP 88010-500 Florianópolis  -  SC sindif isco@sindif isco.org.br

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, Cidemar José Dutra, 
José Antonio Farenzena, José Zomer Sobrinho, 
Luiz Carlos Rihl de Azambuja, Robson Vitor 
Gotuzzo e Rogério Macanhão.

DIRETORIA 2013/2016

S I N D I C A T O

D A  D I R E Ç Ã O

Caros Colegas,

Estamos chegando ao fim de mais uma 
gestão à frente do Sindifisco. Vários projetos 
foram idealizados, muitos foram executados, 
resultados foram alcançados, alguns não se 
conseguiram alcançar, mas a força e determi-
nação foi a mesma em todos eles. 

A nobre missão de representar a categoria 
dos Auditores Fiscais, mais de 700 filiados, é 
uma responsabilidade gigantesca que só não  
intimida porque sempre nos dispusemos a fa-
zer um trabalho sério, dedicado e responsável.

Conciliar interesses muitas vezes diversos 
visando o bem comum da categoria é tarefa 
nada fácil, mas por demais importante. 

Somente quando atingirmos espírito de 
grupo e união em torno de objetivos comuns, 
sabendo principalmente ouvir, é que atingire-
mos os objetivos a que nos propusemos.

Quero agradecer de forma muito especial 
nossa equipe de diretores e colaboradoras do 
Sindifisco pela dedicação e empenho que de-
monstraram nesta gestão. 

Aos diretores Camila Segatto, Cidemar Du-
tra e Renato Lacerda que não estarão conosco 
no próximo mandato, o meu muito obrigado 
por tudo! 

Neste breve resumo a seguir, espero que 
consigam visualizar o quanto de trabalho foi 
desenvolvido de outubro de 2013 à abril de 
2016. Foi neste período que a categoria con-
quistou a importante vitória da consolidação 
do teto único estadual.

Um grande abraço a todos!

FABIANO DADAM NAU
PRESIDENTE DO SINDIFISCO 

Não vos aconselho o trabalho, 
mas a luta. Não vos aconselho 

a paz, mas a vitória! 
Seja o vosso trabalho uma luta! 

Seja vossa paz a vitória!”.
Friederick Nietzsche 

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 o nú-
mero de telefone celular. 

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

pre manter contato com você!
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AGestão 2013/2016 foi marcante para o Sindifis-
co. Iniciou-se o quarto mandato do Presidente 

Fabiano Dadam Nau, com uma diretoria preparada 
para dar continuidade às transformações realizadas 
nos períodos anteriores. 

Manteve-se o foco no fortalecimento da repre-
sentatividade por meio de diretrizes que atualmente 
estão muito mais consolidadas e integradas. 

A diretoria foi formada por uma equipe alta-
mente qualificada, fundamental para fazer cada vez 
melhor e continuar a missão de representar os Audi-
tores Fiscais do Estado de Santa Catarina promoven-
do a valorização da atividade fiscal e a melhoria da 
qualidade de vida dos catarinenses.

O Sindicato, de forma a preservar a transparên-
cia, disponibiliza aos seus filiados acesso aos balan-
cetes mensais, como forma de prestação de contas. 
A partir dos documentos, é possível consultar as de-
monstrações contábeis da entidade de forma trans-
parente. 

As páginas a seguir mostram os destaques do 
trabalho realizado. São evidências da evolução e do 
fortalecimento do Sindifisco e direcionadores para a 
próxima gestão. 

RELATÓRIO DA GESTÃO 2013-2016

 

QUEM FORAM OS INTEGRANTES
Presidente: Fabiano Dadam Nau

Vice-Presidente: Eduardo Antônio Lobo
2º Vice-Presidente: Carlos Alberto Sirydakis

Diretor Administrativo: Irineu Giombelli
Diretor Financeiro: Soli Carlos Schwalb

Diretor de Divulgação: Renato Dias Marques de Lacerda
Diretor Jurídico: Asty Pereira Júnior

Diretor de Relações Sindicais: Ingon Luiz Rodrigues
Diretor de Aposentados e Pensionistas: Inácio Erdtmann

Diretor de Assuntos Parlamentares: Achilles César C. Barroso Silva
Diretor de Projetos Especiais: Rondinelli Borges de Macedo

Suplentes: 
Camila Cerezer Segatto

Cidemar José Dutra
José Antonio Farenzena

José Zomer Sobrinho
Luiz Carlos Rihl de Azambuja

Robson Vitor Gotuzzo
Rogério Macanhão

Os principais destaques do trabalho realizado durante a gestão que se encerra 
demonstram o nível de comprometimento com a entidade, assim como todas as 

atividades e projetos desenvolvidos durante o exercício em questão.
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HALL DE EVENTOS 

GIROS PELO ESTADO

ENCONTROS DE PENSIONISTAS

REUNIÕES COM CONSELHO
DE REPRESENTANTES

A diretoria realizou anualmente o Giro pelo 
Estado, quando visitou as regionais de todo o 
estado com o objetivo de mobilizar a categoria 
para os novos desafios do Fisco, debater ques-
tões sindicais e judiciais e também ouvir os fi-
liados, suas ideias e sugestões relativas às ativi-
dades do Sindicato.  Este contato com a classe é 
fundamental para definição dos passos a serem 
trilhados pelo nosso Sindifisco.

A Diretoria de Aposentados e Pensionistas 
do Sindifisco promoveu reuniões com as pen-
sionistas filiadas, onde foram expostos os tra-
balhos que vêm sendo realizados pelo Sindifis-
co a favor da categoria, tratados assuntos de in-
teresse e esclarecidas as dúvidas existentes. Foi 
um momento de atualizá-las sobre as questões 
sindicais e para ouvi-las sobre seus anseios, 
ideias e sugestões relativas às atividades de-
senvolvidas.

O Conselho de Representantes do Sindifisco 
é composto por um membro titular e um su-
plente, de cada regional dentro do estado. Este 
conselho é responsável por apresentar para a 
Diretoria Executiva as demandas dos filiados e 
levar ao conhecimento deles os assuntos que 
estão sendo tratados por ela, bem como suas 
decisões.  Realizando reuniões periódicas com o 
Conselho de Representantes, o Sindifisco busca 
debater assuntos de interesse geral da categoria 
e deixar os filiados a par das decisões e  aconte-
cimentos, possibilitando uma gestão transpa-
rente e compartilhada.

S I N D I C A T O
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Desde o fim de 2014 o Sindifisco atuou 
diretamente no planejamento e na organi-
zação do “I Seminário Internacional de Ad-
ministração Tributária Brasil x Alemanha”.

No mês de maio de 2015, representan-
tes do Sindifisco/SC integraram a missão 
brasileira e participaram do evento, realiza-
do pela Fenafisco, em parceria com a Uni-
versidade de Humboldt, na Alemanha. 

O objetivo fundamental deste seminá-
rio foi a troca de experiências e conheci-
mentos sobre a teoria, prática e organiza-
ção das Administrações Tributárias Alemãs 
e Brasileiras, inclusive sobre a estruturação 
de suas carreiras, sobre aspectos relaciona-
dos ao combate à sonegação fiscal e sobre a 
política de incentivos econômicos e fiscais 
para a geração de desenvolvimento.

B R A S I L  X  A L E M A N H A

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

S I N D I C A T O
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LEI ORGÂNICA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DE SANTA CATARINA

A N T E P R O J E TO  LO AT

Idealização, estudo e concretização do an-
teprojeto da Lei Orgânica da Administração Tri-
butária de Santa Catarina – LOAT/SC. 

Em 2014, o SINDIFISCO criou uma comissão 
para debate e formulação de uma proposta 
concreta, a nível estadual, de Lei Orgânica da 
Administração Tributária. A comissão responsá-

vel pelo estudo contou com o auxílio de uma 
das maiores especialistas mundiais no tema, 
Dra. Adriana da Costa Ricardo Schier. O antepro-
jeto,  dispõe sobre as atribuições, competências 
e organização, e sobre a carreira específica de 
Auditoria Fiscal Tributária e seu regime jurídico. 
O resultado deste trabalho foi a materialização 

de uma visão profissional, moderna e ética de 
como a estrutura deverá ser organizada para 
que consigamos construir uma sociedade mais 
justa e igualitária. Por meio da LOAT a sociedade 
receberá uma resposta positiva e eficiente para 
as suas demandas. 

Em junho de 2015, o Sindifisco realizou o II 
Seminário sobre Lei Orgânica da Administração 
Tributária, com o intuíto de discutir e apresentar 
o Anteprojeto da LOAT Catarinense aos audito-
res fiscais do Estado. O objetivo principal do se-
minário foi o de mobilizar a classe fiscal do Es-
tado a respeito desse assunto.

Após a apresentação aos filiados do Ante-
projeto no II Seminário sobre Lei Orgânica da 
Administração Tributária, foi aberta a oportuni-
dade para que os filiados apresentassem críti-
cas e sugestões.  Com a análise das contribui-
ções da classe e com a consolidação da versão 
final do documento, os trabalhos se estende-
ram desde o evento até a sua conclusão, em ou-
tubro de 2015. 

S I N D I C A T O
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MELHORIAS NO BOSQUE DA INTEGRAÇÃO

HOMENAGEM AO GOVERNADOR 

O Bosque de Integração é um espaço 
ecológico, localizado na sede balneária da 
AFFESC, em Canasvieiras e foi criado atra-
vés de uma parceria entre SINDIFISCO e 
AFFESC no ano de 2010. Ali foram planta-
das aproximadamente trinta árvores que 
simbolizam a cultura dos povos que coloni-
zaram Santa Catarina. Em sua idealização, o 
plantio das árvores é feito por personalida-
des que contribuíram e continuam a contri-
buir com o SINDIFISCO. Em 2015, o Sindi-
fisco arcou com os custos de revitalização 
do bosque e o plantio da grama em toda 
sua extensão.

Em 20 de novembro de 2015, o Governa-
dor Raimundo Colombo foi convidado espe-
cial, do SINDIFISCO e AFFESC, a receber uma 
homenagem e fazer o plantio de uma muda 
de Araucária no Bosque de Integração. Este ato 

representou uma singela homenagem dos Au-
ditores Fiscais do Estado de Santa Catarina ao 
Governador João Raimundo Colombo, pela sua 
parceria com o Fisco Catarinense. 

Governador Raimundo Colombo planta muda de 
Araucária no Bosque de Integração.

S I N D I C A T O
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A Fenafisco – Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital, em parceria com o Sindifis-
co, realizou no mês de fevereiro, na cidade de 
Florianópolis, o Workshop Pacote Antissonega-
ção, que teve o intuito de colocar em debate 
nacional o tema da sonegação Fiscal. Participa-
ram do evento representantes do Ministério 
Público, da OAB, do Judiciário, da Procuradoria 
Geral do Estado, e do fisco de todo o Brasil.

O objetivo do encontro foi o de apontar al-
ternativas para este problema, que é tão dano-
so ao Brasil e que desvia significativa parcela 
dos recursos do país.  

W O R K S H O P

MENOS
SONEGAÇÃO,
MAIS PARA
O BRASIL

PACOTE
ANTISSONEGAÇÃO

S I N D I C A T O
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TRABALHOS NO
 CONGRESSO

CONCURSO DE MONOGRAFIAS

Santa Catarina também é destaque quando o assunto é participação 
nos trabalhos junto ao Congresso Nacional para acompanhamento de 
Projetos de Interesse do Fisco. Atua ativamente, mantendo contato com 
os Parlamentares do Estado de Santa Catarina. 

 Concurso de
Monografias Sindifisco

O principal objetivo do Concurso de Mono-
grafias do Sindifisco é incentivar seus filiados a 
realizarem pesquisas em temas relacionados a 
área de atuação da carreira e promover a capaci-
tação e aperfeiçoamento dos Auditores Fiscais 
de Santa Catarina. Na última gestão, o Sindifisco 
realizou dois concursos de monografias. As mo-
nografias foram inscritas automaticamente no 
concurso nacional de monografias da Fenafisco.

S I N D I C A T O
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PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS
DELIBERATIVOS DA FENAFISCO

O Sindifisco/SC possui uma participação 
ativa em todas as reuniões promovidas pela Fe-
nafisco – Federação Nacional do Fisco Estadual 
e Distrital. É durante as reuniões do CD - Conse-
lho Deliberativo que são discutidos os assuntos 

trazidos à pauta pelos Sindicatos dos Estados e 
do Distrito Federal, debatidos assuntos monito-
rados no Congresso Nacional e tomadas as de-
cisões a nível nacional, sempre em conjunto e 
por maioria de votos.

RESPONSABILIDADE SOCIAL O Sindifisco deu apoio a vários projetos so-
ciais nestes últimos anos de caminhada, man-
tendo uma postura socialmente responsável e 
incorporando às suas atividades atitudes que 
valorizam a sociedade e a comunidade onde 
está inserida. Entre as ações estão doações a 
entidades e apoio a projetos sociais. O SINDI-
FISCO auxilia entidades carentes e também in-
centiva jovens em sua formação e crescimento 
profissional. Tem como principal projeto o cur-
sinho social Integrar.

Acima os alunos do Projeto Integrar que receberam a doação de 
notebooks. Abaixo os alunos com os livros doados pelo Sindifisco.

Doação de cestas básicas aos pacientes de Hemodiálise do Hospital 
Celso Ramos  

Doação  Realizada à Assistência Social São Luiz 
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O SINDIFISCO incentiva e apoia a capacitação de seus filiados. 
Pensando nisso promove cursos de capacitação periódicos.

PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA

NEGOCIAÇÃO E GESTÃO 
DE CONFLITOS

Pensando na qualidade de vida dos seus fi-
liados, o SINDIFISCO realizou o seu PPA –     
PROGRAMA DE PRAPARAÇÃO PARA APOSEN-
TADORIA. 

O objetivo deste programa foi o de propor-
cionar condições objetivas aos participantes 
para compreender sua relação com o trabalho, 

sua trajetória socioprofissional e o momento 
atual da aposentadoria ou a preparação para 
ela, promovendo uma discussão acerca da rela-
ção entre atividades coletivas e construção de 
projetos individuais, bem como das perspecti-
vas pós aposentadoria a partir do resgate de in-
teresses do passado e possibilidades atuais.

O curso foi um treinamento que estimulou 
nos participantes habilidades e ferramentas 
para lidar e gerenciar conflitos de uma forma 
inteligente, desenvolvendo a competência da 
negociação e transformando a forma de enten-
der este processo, tão essencial para o sucesso 
de uma equipe.

CURSOS 



12 NOTÍCIAS DO SINDIFISCO  |   Nº 70 – ABRIL 2016

NEGOCIAÇÃO COM QUALIDADE

FORMAÇÃO 
POLÍTICA E SINDICAL

Em parceria com a FENAFISCO, foi realizado 
o curso com o tema  “A qualidade na negocia-
ção e a busca da qualidade da decisão para 
atender aos interesses das partes envolvidas”.  

O objetivo do curso foi de preparar as lide-
ranças para negociação e conhecer princípios e 
técnicas de negociação.

Com o apoio da FENAFISCO, foi realizado o 
Curso de Formação Política e Sindical. O princi-
pal objetivo do curso foi de auxiliar na formação 
de novas lideranças no Fisco de Santa Catarina, 
nivelar conceitos relacionados à atividade polí-
tica, ao processo legislativo e à atividade de re-
presentação sindical, em especial nos temas re-
lacionados à administração tributária.

Este curso foi ministrado em diversas regio-
nais do Estado, de maneira a dar oportunidade 
a todos filiados em participar.

S I N D I C A T O
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PROMOÇÕES NA CARREIRA AFRE

TETO REMUNERATÓRIO

REDUÇÃO NA  MENSALIDADE DOS FILIADOS 

REFORMA DO ESTATUTO

Publicada no Diário Oficial do Estado, na 
edição nº 19.644, de 22/08/2013, a Portaria nº 
626 de 20/08/2013, concedeu a promoção por 
antiguidade e por merecimento aos Auditores 
Fiscais. Este ato concretizou esta importante 
conquista do Sindifisco e dos colegas que espe-
raram por tanto tempo pelo direito à promoção. 

A questão vinha sendo tratada pelo Sindifisco 
havia anos, com diferentes Secretários da Fa-
zenda, Secretários de Administração e com a 
Diretoria de Administração Tributária.  A pro-
moção por merecimento e antiguidade veio fi-
nalmente fazer justiça aos colegas que tão lon-
gamente aguardaram por este direito.

No dia 10 de dezembro de 2013, a PEC 
6/2013, que tratava do novo teto remuneratório 
do funcionalismo público estadual, foi aprovada 
na CCJ – Comissão de Constituição e Justiça, em 
sessão conjunta com as Comissões de Finanças 
e Tributação, de Trabalho, Administração e Ser-
viço Público e de Segurança Pública. Por inicia-
tiva do SINDIFISCO o projeto original sofreu uma 

alteração, que foi fundamental para garantir a 
implementação do Acordo de Resultados em 
janeiro de 2014. No mesmo dia o Plenário apro-
vou a PEC por ampla maioria em primeiro turno, 
e, mais tarde, em segundo turno. Com esta 
emenda, os auditores fiscais de Santa Catarina 
passam a contar com a segurança jurídica neces-
sária para se concentrarem nas suas atividades. 

Agradecemos  aos vários parceiros que 
apoiaram este projeto, idealizado e iniciado pe-
lo ex-presidente do Sindifisco Almir José Gorges 
em outubro de 2005, ao Secretário da Fazenda 
Antônio Marcos Gavazzoni e ao Governador 
João Raimundo Colombo, que entenderam a 
importância desse projeto como forma de valo-
rização dos servidores públicos estaduais.

Em 2014, o Sindifisco implementou na fo-
lha de pagamento de todos os filiados a segun-
da redução na mensalidade sindical, totalizan-
do diminuição de 20% nos valores mensais pa-
gos pelos filiados.

A diretoria do Sindifisco havia proposto a 
redução em duas etapas, 10% logo após a as-
sembleia realizada em abril de 2013 e mais 

10% na aprovação do Teto Único estadual, 
ocorrida em 2014. De acordo com a decisão, fi-
cou estabelecido que o desconto para ativos e 
inativos seria reduzido de 0,98% sobre o teto 
remuneratório máximo da carreira (AFRE IV), 
para 0,78%.

Para Pensionistas a contribuição foi reduzi-
da para 0,56%.

As alterações que consolidaram o novo Es-
tatuto do Sindifisco, aprovado em Assembleia 
Geral Ordinária pelos seus filiados, tiveram co-
mo objetivo adequá-lo às novas necessidades e 
disposições legais surgidas com o novo Código 
Civil Brasileiro e com a Consolidação das Leis do 
Trabalho. As alterações mais profundas do novo 
Estatuto se referiram à possibilidade de realiza-

ção de assembleias não presenciais, de realiza-
ção de eleições por voto eletrônico, sobre o 
mandato dos cargos eletivos, alterados de 2 pa-
ra 3 anos, sincronizando com o mandato da fe-
nafisco, e a possibilidade de apenas uma reelei-
ção. O Estatuto na íntegra está disponível em: 

http://www.sindifisco.org.br/institucio-
nal/estatuto

CONQUISTAS E MELHORIAS

S I N D I C A T O
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

NOVO SITE FILIAÇÕES

A exemplo do que foi realizado nas ges-
tões anteriores, para a gestão 2013-2015 foi 
realizada uma reavaliação dos cenários e dos 
objetivos da gestão anterior, realinhando-se o 
Planejamento Estratégico do SINDIFISCO com 
vistas aos desafios e objetivos que estavam 
por vir e foram realinhadas as diretrizes estra-

tégicas e definidas as ações para que se al-
cançassem os objetivos propostos. Os filiados 
do Sindifisco participaram encaminhando 
sugestões de ações a serem priorizadas, co-
mentários e críticas para o aprimoramento da 
atual gestão.

A diretoria do Sindifisco, em seu Planeja-
mento Estratégico para a Gestão 2013-2015 
decidiu realizar o Mapeamento dos Processos 
do Sindicato. O Mapeamento de Processos de 
Negócios é um estudo que tem, como objetivo 
principal, demonstrar o fluxo operacional e a in-
terrelação entre diferentes processos de uma or-
ganização. Através dos mapas resultantes deste 
estudo é possível gerar melhorias ou otimiza-
ções nos processos dentro da organização e fa-
cilitar a execução das tarefas, tornando mais fá-
cil o seu gerenciamento. O trabalho concluído 

consistiu na elaboração do Perfil Organizacional 
e na modelagem dos Processos de Apoio rela-
cionados à comunicação, administração e ges-
tão financeira, resultando em um relatório de-
talhado.  

O trabalho final consiste em um verdadeiro 
manual para Gestão do Sindifisco, o que ajuda-
rá a transição para futuras diretorias. Com este 
material, esperamos que novos colegas se mo-
tivem a participar do Sindicato, pois facilitará 
muito a adaptação dos que vierem a participar 
da diretoria.

Em março de 2015, o Sindifisco lançou seu 
novo site, totalmente reformulado. A página 
contou com novo projeto gráfico, mais moder-
no e dinâmico e as informações ficaram mais 
organizadas, levando um entendimento mais 
claro da missão e do negócio da instituição. 

O objetivo foi tornar o site mais atraente e 
fácil de navegar, além de contribuir para a atu-
alização e produção de conteúdos cada vez 
mais relevantes e interessantes para os filiados.

Desde o início do último mandato, em 23 
de outubro de 2013, o Sindifisco recebeu 30 
novas filiações, que resultaram em mais apoio 
e força para toda a categoria e pretendemos fi-
liar muitos mais. 

As portas estão abertas!!! 

S I N D I C A T O

AGRADECIMENTO 
ESPECIAL

O Sindifisco agradece a dedicação aos trabalhos realizados pelos seus diretores, 
especialmente a Camila Cerezer Segatto, Cidemar José Dutra e Renato Dias Marques 
de Lacerda durante a gestão que se encerra.  
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POSSE 
DIRETORIA SINDIFISCO 

Diretoria eleita para o triênio 2016  / 2019 tomará  posse 
em cerimônia na sede do Sindifisco. 

OPresidente do Sindifisco, Fabiano 
Dadam Nau, estará à frente do Sin-
dicato em sua quinta gestão, com a 
Chapa denominada  “Comprometi-

mento e Atitude”. Fabiano declarou se candida-
tar novamente por entender que alguns proje-
tos em andamento ainda necessitam ser con-
cluídos. “Não podemos assegurar a concre-
tização de todas as demandas que estão 
em trâmite, mas podemos prometer muito 
trabalho, empenho e atitude, pois temos a 
clara noção de estarmos representando 
mais de 700 filiados de uma das categorias 
mais importantes na estrutura de Estado. 
Temos a clara dimensão de que todas as 
ações desta diretoria deverão ser nortea-
das pela transparência e respeito às instân-

cias internas da entidade, como o conselho 
de representantes e o conselho fiscal, pois 
pensamos que a nossa força está justa-
mente nesta democracia interna. Que to-
das as questões sejam debatidas com re-
presentantes e filiados, de forma transpa-
rente e madura, para que possamos chegar 
às melhores decisões em prol da categoria 
como um todo e do estado de Santa Catari-
na”.

A apuração dos votos ocorreu no dia 29 de 
março e houve expressiva participação dos fi-
liados, com 98% de aprovação.

Entre as propostas para a nova gestão, Fa-
biano destacou a manutenção da respeitabili-
dade e credibilidade do Sindifisco junto às au-
toridades constituídas do Estado e a busca e 

aprofundamento das relações com os projetos 
sociais e educacionais já iniciados em gestões 
anteriores. “Entendemos que, além das fun-
ções corporativas, o sindicato deve atuar de 
maneira pró-ativa em projetos que tragam 
resultados efetivos à sociedade catarinen-
se”.

A solenidade de posse acontecerá na Sede 
do Sindifisco, no dia 29/04/2016. 

Em uma de suas primeiras ações, no mês 
de maio, a nova Diretoria Executiva 2016-2019 
se reunirá para revisão periódica do Planeja-
mento Estratégico e elaboração das novas dire-
trizes que serão adotadas para o próximo man-
dato. 

S I N D I C A T O
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PRESIDENTE: 
FABIANO DADAM NAU
FORMAÇÃO: GRADUAÇÃO EM DIREITO E 
ADMINISTRAÇÃO 
CURSANDO PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO 
TRIBUTÁRIO
ANO DE INGRESSO NA SEF:  1998
ATUA NO GESCOL
MORA EM BLUMENAU

VICE-PRESIDENTE: 
ACHILLES CÉSAR CASARIM BARROSO SILVA 
FORMAÇÃO:  GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇAO E DIREITO 
PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO FAZENDÁRIA
ANO DE INGRESSO NA SEF: 1984
ATUA NO GESCOL
MORA EM CHAPECÓ

2º VICE-PRESIDENTE: 
CARLOS ALBERTO SIRYDAKIS 
FORMAÇÃO: GRADUAÇÃO EM DIREITO
ANO DE INGRESSO NA SEF: 1963
APOSENTADO
MORA EM FLORIANÓPOLIS

DIRETOR ADMINISTRATIVO: 
IRINEU GIOMBELLI  
FORMAÇÃO:  GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 
PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E 
AUDITORIA APLICADA AO CONTROLE 
EXTERNO E DIREITO TRIBUTÁRIO 
ANO DE INGRESSO NA SEF: 2002 
ATUA NO GESCOM
MORA EM FLORIANÓPOLIS

DIRETOR FINANCEIRO: 
SOLI CARLOS SCHWALB 
FORMAÇÃO:  GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS 
PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO DE INGRESSO NA SEF: 2002 
ATUA NO GESSIMPLES
MORA EM FLORIANÓPOLIS

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO: 
JOSÉ ANTÔNIO FARENZENA 
FORMAÇÃO: GRADUAÇÃO EM COMÉRCIO 
EXTERIOR  
CURSANDO PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO 
PÚBLICO 
ANO DE INGRESSO NA SEF: 2010
ATUA NO GESCOMEX
MORA EM JOINVILLE

DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 
ASTY PEREIRA JÚNIOR 
FORMAÇÃO: GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO E DIREITO 
PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA E DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO DE INGRESSO NA SEF: 1984   
ATUA NO TAT
MORA EM FLORIANÓPOLIS

DIRETOR DE ASSUNTOS DOS APOSENTADOS 
E PENSIONISTAS: 
INÁCIO ERDTMANN
FORMAÇÃO:  GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E  DIREITO 
PÓS GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE E 
GESTÃO FAZENDÁRIA  
ANO DE INGRESSO NA SEF: 1984
APOSENTADO 
MORA EM FLORIANÓPOLIS

DIRETOR DE POLÍTICAS E AÇÕES SINDICAIS: 
EDUARDO ANTÔNIO LOBO
FORMAÇÃO: GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
PÓS GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE E 
GESTÃO FAZENDÁRIA
CURSANDO PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO 
TRIBUTÁRIO
ANO DE INGRESSO NA SEF: 1995
ATUA NO GESCOL
MORA EM BLUMENAU

CONHEÇA 
A NOVA 

DIRETORIA:

S I N D I C A T O



17  Nº 70 – ABRIL 2016 | NOTÍCIAS DO SINDIFISCO

DIRETOR DE RELAÇÕES PARLAMENTARES E 
INSTITUCIONAIS: 
THIAGO ROCHA CHAVES 
FORMAÇÃO: GRADUAÇÃO EM TURISMO
PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO 
CURSANDO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS
ANO DE INGRESSO NA SEF:  2010 
ATUA NO GESAC
MORA EM JOINVILLE

DIRETOR DE PROJ. ESPECIAIS E AÇÕES SOCIAIS:
ROBSON VITOR GOTUZZO
FORMAÇÃO: GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS
PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO 
MBA EM GESTÃO FINANCEIRA CONTROLADORIA 
E AUDITORIA
ANO DE INGRESSO NA SEF: 2010
ATUA NO GESED
MORA EM CRICIÚMA

SUPLENTE: 
BRANI BESEN  
FORMAÇÃO: GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS
ANO DE INGRESSO NA SEF: 1984
APOSENTADO
MORA EM FLORIANÓPOLIS

SUPLENTE: 
INGON LUIZ RODRIGUES
FORMAÇÃO:  GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO 
PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E 
CONTABILIDADE
ANO DE INGRESSO NA SEF: 1984
ATUA NO GESAGRO
MORA EM CHAPECÓ

SUPLENTE: 
JOSÉ ZOMER SOBRINHO
FORMAÇÃO:  CIÊNCIAS ECONÔMICAS
ANO DE INGRESSO NA SEF: 1947
APOSENTADO
MORA EM FLORIANÓPOLIS

SUPLENTE: 
LEANDRO LUIZ DAROS
FORMAÇÃO:  CONTABILIDADE E 
ADMINISTRAÇÃO
ANO DE INGRESSO NA SEF:  2010
ATUA NA GEOES / DIAT
MORA EM FLORIANÓPOLIS

SUPLENTE:
LUIZ CARLOS RIHL DE AZAMBUJA 
FORMAÇÃO: GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA, 
ADMINISTRAÇÃO  E DIREITO
ANO DE INGRESSO NA SEF: 1984
APOSENTADO
MORA EM FLORIANÓPOLIS

SUPLENTE:
RICARDO LONZETTI 
FORMAÇÃO:  GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO
ANO DE INGRESSO NA SEF: 2010
ATUA NO GESIT E PROFISCO
MORA EM FLORIANÓPOLIS

SUPLENTE:
RONDINELLI BORGES DE MACEDO 
FORMAÇÃO: ENGENHARIA ELÉTRICA
PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO DE INGRESSO NA SEF: 2010
ATUA NO GESMED
MORA EM BLUMENAU

SUPLENTE:
ROGÉRIO MACANHÃO
FORMAÇÃO:  GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E DIREITO 
MESTRADO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DAS 
ORGANIZAÇÕES
ANO DE INGRESSO NA SEF:  1985
ATUA COMO DIRETOR DA FENAFISCO
MORA EM FLORIANÓPOLIS

S I N D I C A T O
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ENCONTRO FAZENDÁRIO 2016
Encontro Fazendário foi marcado por otimismo na recuperação da economia

Crise e oportunidade foram as palavras 
de ordem do Encontro Fazendário 
2016, evento anual que reuniu servi-
dores da Secretaria de Estado da Fa-

zenda no dia 15 de março, no teatro Pedro Ivo, 
em Florianópolis. O palestrante Ricardo Amo-
rim, mostrou em números que nunca o Brasil 
cresceu tão pouco quanto nos últimos cinco 
anos. Ao mesmo tempo, acredita em um ele-
vado crescimento após a retomada da con-
fiança no cenário econômico e, principalmen-
te, político do País.

“Quando tivermos a recuperação, ela 
será muito mais forte do que imaginamos. 
Disso eu tenho certeza porque existem 
muitas empresas esperando para investir 
no Brasil. Somos um grande mercado emer-
gente e quem quer produzir, quer produzir 
perto de quem vai consumir”, destacou 
Amorim.

Para Amorim, há muitas oportunidades na 
crise que a gestão pública deve aproveitar. “É o 
momento de colocar em ordem o que não 
seria possível fora dela, como a renegocia-
ção da dívida que vocês estão fazendo com 
a União. Sem crise, ela não aconteceria. Es-
ses momentos fazem a gente tomar deci-

sões difíceis que nos tornam mais fortes pa-
ra agir depois dela”, finalizou o economista.

O Secretário da Fazenda Antonio Gavazzoni 
abriu o evento destacando os motivos que leva-
ram Santa Catarina a uma situação privilegiada 
diante dos demais estados brasileiros nesse 
momento de retração econômica: “Quando 
decidimos não elevar carga tributária, não 
jogamos o peso da estrutura pública para a 
sociedade catarinense. O reflexo disso é que 
somos o estado mais competitivo em ter-
mos tributários, tanto que temos uma 
agenda cheia de investidores buscando in-
formações sobre Santa Catarina”, comentou.

O presidente da Assembleia Legislativa, 
Gelson Merísio, ressaltou o protagonismo da 
Secretaria da Fazenda nas decisões do Governo 
do Estado. Ele destacou a relevância que ga-
nhou no país a “tese de Santa Catarina”, ação 
que questiona no Supremo Tribunal Federal a 
cobrança de juros sobre juros na dívida dos Es-
tados com a União. “Essa é uma renegociação 
histórica. Nós estamos fazendo da crise 
uma oportunidade para o Estado”, destacou 
o deputado.

Quanto mais a crise se aprofunda no país e em 
Santa Catarina, mais relevo nossa pasta ganha. 
Enquanto nos demais estados do Brasil as Fazendas 
passam a ser a pasta mal vista, que parcela salário, 
que não paga fornecedor, porque contingencia todo 
mundo e porque aumenta os impostos da  
sociedade, e portando as Fazendas são mal 
avaliadas Brasil afora, a nossa em Santa Catarina é 
motivo de destaque todos os dias e em todos os 
discursos do nosso governador ou nas 
manifestações públicas que digam respeito ao 
Estado”.    Antônio Marcos Gavazzoni - Secretário 
da Fazenda 

Fonte:SEFAZ/SC

E S T A D U A L
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Santa Catarina tem algumas peculiaridades que a diferencia dos 
demais Estados do Brasil. O Brasil vive hoje uma crise de líderes, nós temos 
hoje uma troca de geração que está em curso em todos os níveis de poder 
tanto do executivo quanto do legislativo e aqui nós temos a oportunidade 
de termos um governador que começou muito cedo e por isso mesmo está 
constituído numa transição entre um ciclo e outro. Está nos permitindo, 
junto com uma assembleia que também é diferente, pelos objetivos e 
propósitos que tem, fruto de um alinhamento supra partidário, pensando 
no Estado, em fazer mudanças estruturais, como foi no final do ano a 
mudança da regra previdenciária e como foram outras matérias difíceis de 
serem aprovadas e que tramitaram em Santa Catarina. Isso somado ao que 
já foi dito anteriormente pelo secretário, nos dá segurança de que nos 
próximos anos, continuaremos sendo um Estado diferente, porque teremos 
a condição financeira de investirmos em saneamento básico, na melhoria 
do salário dos professores, do contingente de policiais nas ruas...”             
Gelson Merísio - Presidente da ALESC

E S T A D U A L
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ENTREGA DAS 
CARTEIRAS FUNCIONAIS

A entrega das carteiras funcionais  aos Auditores Fiscais do Estado significa uma grande 
conquista para a classe.

Durante o Encontro Fazendário de 
2016, foi realizada a entrega das no-
vas carteiras funcionais aos Audito-
res Fiscais ativos do Estado. A con-

fecção do documento e dos invólucros em 
couro foram patrocinados inteiramente pelo 
Sindifisco.

Ao longo de 2015, o SINDIFISCO conduziu o 
projeto de confecção das novas carteiras funcio-
nais dos Auditores Fiscais de Santa Catarina, em 
parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda. 
Em dezembro do ano passado iniciou o proces-
so de entrega das primeiras carteiras, primeira-
mente aos auditores fiscais que ingressaram no 
ano de 2013 que ainda não possuíam o docu-
mento de identificação.

A nova carteira funcional é composta por 
cédula de identidade e porta-documento em 

couro e é válida em todo o território nacional 
como documento de identidade civil, sendo seu 
uso obrigatório e privativo dos Auditores Fiscais 
da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa 
Catarina. Uma das novidades do novo docu-
mento é a sua elaboração em papel-moeda, o 
mesmo papel de segurança utilizado pela Casa 
da Moeda.

O documento significa uma grande con-
quista para a classe, já que havia muitas de-
mandas para a confecção de uma carteira fun-
cional com maiores itens de segurança.

Durante o Encontro, o Sindifisco prestou 
uma singela homenagem ao Secretário da Fa-
zenda Antônio Marcos Gavazzoni, entregando 
de forma simbólica uma carteira funcional de 
sua atividade. Esta homenagem foi uma forma 
de agradecimento ao Secretário pela parceria 

com o Fisco Catarinense. 
O Diretor Robson Vitor Gotuzzo foi o respon-

sável pela execução do projeto. 
A GEPES – Gerência de Gestão de Pessoas 

da SEF foi responsável pela captação dos dados 
e pela distribuição do documento. 
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Sindifisco e UDESC são parceiros 
de Prêmio de Boas Práticas em 

Gestão Pública
Iniciativa da Udesc contempla ações que consolidem 

avanços na realização do interesse público em SC.

Identificar, reconhecer, estimular e premiar prá-
ticas inovadoras de gestão pública desenvolvi-
das em organizações catarinenses é a finalida-
de do prêmio estadual lançado este ano pela 

Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), 
por meio do Centro de Ciências da Administração e 
Socioeconômicas (Esag), com apoio de diversos 
parceiros.

O Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública 
Udesc Esag contempla ações e procedimentos que 
consolidem avanços na realização do interesse pú-
blico, realizados em órgãos públicos (da adminis-
tração direta ou indireta) e organizações da socie-
dade civil.

Empresas e entidades de outros estados tam-
bém tiveram a oportunidade de inscrever práticas 
no prêmio, desde que elas fossem executadas em 

Santa Catarina, em órgãos públicos, 
organizações da sociedade civil ou na 
interação entre ambos.

A edição inaugural tem como te-
ma “Transparência com cidadania”, 
abrangendo práticas que promovem 
o engajamento de governantes e ci-
dadãos na realização da transparência 
pública.

A iniciativa visa, além de reco-
nhecer e premiar práticas inovadoras 
que geram avanços na realização do 
interesse público, estimular que servi-
dores e cidadãos utilizem seus conhe-
cimentos para aprimorar a gestão pú-
blica, compartilhando e difundindo 
experiências e práticas.

“Um dos objetivos desse prêmio 
é incentivar a participação e a troca de 
experiências entre servidores e inte-
grantes de organizações da sociedade 
civil na realização de práticas inova-

doras e criativas para a gestão pública, formando 
uma rede”, afirma.

Há três categorias: Educação em Transparência 
Pública; Tecnologias de Informação para Transpa-
rência; e Qualidade na Gestão Pública.

As práticas serão avaliadas seguindo quatro 
critérios: criatividade (originalidade no contexto e 
capacidade de inovação na resolução de proble-
mas); relevância (contribuição social e alcance po-
tencial da iniciativa); resultados (evidências de re-
sultados da iniciativa); e potencial para se tornar re-
ferência em contextos similares.

A comissão julgadora será formada por docen-
tes e técnicos da Udesc Esag, representantes das 
instituições parceiras e avaliadores convidados, es-
pecialistas nas áreas envolvidas. 

O Sindifisco está apoiando este prêmio por 
acreditar que, na Gestão Pública profissional, serão 
encontradas respostas para muitos dos problemas 
que hoje comprometem a qualidade dos serviços 
públicos disponibilizados à população. Vemos com 
olhar crítico que os recursos retirados da sociedade 
na forma de tributos deveriam ser melhor adminis-
trados, com mais qualidade e com mais transpa-
rência. 

O filiado Renato Dias Marques de Lacerda foi 
convidado pela organização do prêmio para ser um 
dos julgadores do concurso.   O colega possui mais 
de 20 anos de experiência no setor público, e tem 
formação acadêmica compatível com a função. 

As cinco práticas com maior pontuação em ca-
da categoria participarão do evento final de pre-
miação, em 15 e 16 de junho, no qual as finalistas 
serão apresentadas diante da comissão julgadora.

Todas as ações inscritas classificadas como bo-
as práticas receberão certificados com selo de reco-
nhecimento.

E S T A D U A L

Cronograma:
• Período de Inscrição: Encerrado
• Divulgação dos pré-qualificados e elegí-

veis: 29 de abril
• Recurso quanto a elegibilidade: 2 a 6 de 

maio
• Divulgação dos finalistas: 27 de maio
• Apresentação dos trabalhos finalistas e 

evento de premiação: 15 e 16 de junho

Mais informações podem ser obtidas no site: 
www.premiogestaopublica.com.br e pelo 
e-mail:  premioesag@gmail.com

Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc Esag
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2016 ICMS TOTAL 2015 ICMS TOTAL
MARÇO 1.469,97 1.709,70 MARÇO  1.374,08 1.608,71
FEVEREIRO 1.447,35 1.645,00 FEVEREIRO 1.381,91 1.554,78
JANEIRO 1.696,66 1.856,73 JANEIRO 1.546,23 1.693,94

Arrecadação de Santa Catarina

DOAÇÃO AO PROJETO INTEGRAR

NOVA SEDE DO SINDIFISCO

Sindifisco renova a parceria com o Projeto Integrar e colabora com a inclusão de
jovens nas universidades.  

Em decorrência de proposta de compra de 
sua Sede e com o apoio e a apreciação da 
maioria absoluta dos seus filiados, o Sin-
difisco está em processo de venda e em 

busca de uma nova sede. 
Apesar da qualidade das instalações atuais 

do Sindifisco, a sede atual está situada num 

prédio antigo, com mais de 40 anos de constru-
ção, e que não dispõe de instalações de segu-
rança, como escada de incêndio ou saídas de 
emergência. 

Como o Sindifisco recebeu proposta de com-
pra dos proprietários do andar imediatamente 
inferior, e considerando vantajosa a proposta e o 

momento econômico para buscar a compra de 
uma nova sede, a diretoria formou uma Comis-
são de filiados para buscar, no mercado de Flo-
rianópolis, opções mais modernas, que permi-
tam ao mesmo tempo a segurança do nosso pa-
trimônio e também possibilitar maior conforto 
para os filiados.

S I N D I C A T O

No dia 08 de abril, durante Reunião de Dire-
toria, os diretores receberam visita da  Pro-
fessora Amanda Chraim, representante do 
Projeto Integrar que está ativamente em 

contato com o Sindifisco.  Amanda comunicou os ex-
celentes resultados dos alunos do Integrar no vestibu-
lar 2016: até o momento foram atingidas 70 aprova-
ções entre UFSC e UDESC. Neste dia, foi realizada a do-
ação de três notebooks ao projeto Integrar, dois deles 
novos e um usado, que fazia parte do patrimônio do 
Sindifisco e que já não era mais usado. Também foram 
doados exemplares de cada um dos livros seleciona-
dos pela Universidade Federal para o vestibular. Desde 
o ano de 2014, foram quase 300 exemplares. 

A doação é uma forma de apoio e reconhecimen-
to pelo trabalho sério que vem sendo desenvolvido. 

Dentro do Projeto Integrar, existe o Projeto Gestus,  
que tem como principal objetivo garantir que os alu-
nos que entraram na universidade concluam seus es-
tudos. No início do ano, o Sindifisco já havia realiza-
do a doação de um notebook ao Projeto Gestus. 

O Sindifisco é o maior apoiador destes projetos e 
está nesta parceria desde o ano de 2013. 

Você também pode apoiar este projeto apadri-
nhando os alunos. 

Acesse o site http://www.projetointegrar.org/ 
e conheça!


