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NOTÍCIAS
DO FISCO
Se depender da gente SANTA CATARINA vive melhor.
Auditores Fiscais da Receita Estadual

ASSEMBLEIA PRESTA HOMENAGEM
AO SINDIFISCO PELOS 25 ANOS
Sessão Especial na última terça-feira reuniu autoridades do Estado
No dia 15, o Sindicato dos Fiscais
da Fazenda do Estado de Santa
Catarina - SINDIFISCO foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em uma Sessão Especial que
lotou as galerias da Assembleia.
A homenagem, requerida pelos Deputados Gilmar Knaesel, Renato
Hinnig e Aldo Schneider, tem como objetivo
ressaltar a importância
do Fisco para o Estado.
Também
estavam
presentes na Sessão
Especial o Presidente

da Alesc Deputado Joares Ponticelli,
e os Deputados Dirceu Dresch, Jailson Lima da Silva, Gelson Merisio,
Moacir Sopelsa e Ana Paula Lima.
Prestigiaram a cerimônia o Secretário
da
Fazenda
Antonio
Gavazzoni e o Secretário Adjunto Almir José Gorges.
Durante a Sessão Especial, foram
feitas diversas homenagens a autoridades e também a pessoas especiais
para o Sindifisco, que ajudaram a
construir a história do Sindicato.
A Diretoria agradece a todos que estiveram presentes e ajudaram a escrever mais este belo capítulo de sucesso!

Noite especial de muitas homenagens
O SINDIFISCO, que no seu aniversário de 20 anos
havia homenageado todos os seus ex-presidentes,
por ocasião dos 25 anos prestou homenagem especial a personagens ilustres que conviveram com o
Sindicato em sua história mais recente.
Os Auditores Fiscais, Ivo Corte, por seus 96 anos,
Vera Oliveira, primeira coordenadora dos GES e
Maria Aparecida Oliveira, atual coordenadora, foram homenageados pela Assembleia Legislativa.
O Jornalista Mário Motta também foi um dos
homenageados pelo SINDIFISCO. Em diversas
oportunidades atuou como mediador de seminários promovidos pelo SINDIFISCO. Mestre de
Cerimônias do evento, o jornalista não escondeu a
emoção pela homenagem surpresa.

História do Fisco
Catarinense

Na sessão especial o Jornalista Moacir Pereira foi
homenageado pelo SINDIFISCO, pela sua bela
trajetória profissional. Moacir Pereira é o autor do
livro História do Fisco Catarinense, cuja segunda Edição foi lançada na Assembleia Legislativa
durante as comemorações dos 25 anos do SINDIFISCO.

MALHA FINA
Fazenda Rastreia Doações

A Secretaria da Fazenda está em fase final de
elaboração da próxima etapa da Malha Fina que vai
notificar contribuintes que receberam doações.
Os contribuintes, na grande maioria pessoas físicas,
declararam os valores à Receita Federal mas não
realizaram o recolhimento do ITCMD, imposto
estadual que incide sobre doações recebidas. As
notificações serão emitidas a partir da próxima
semana.
Os primeiros levantamentos apontam para mais de
400 pessoas incluídas na malha fina.

Sindifisco homenageia Gavazzoni: Secretário foi o precursor da
meritocracia na administração pública catarinense, ao lançar o
Acordo de Resultados em 2009, que resultou em uma retomada
acelerada do crescimento da arrecadação de ICMS enquanto o
Brasil passava pela crise financeira internacional e SC acabava
de ser atingida por uma catástrofe climática.

Aniversário da
Especialização

O SINDIFISCO registrou as grandes realizações
do Fisco nos últimos anos. A arrecadação praticamente triplicou desde a implantação da fiscalização
preventiva e orientativa, concretizada pela criação,
há exatos 10 anos, dos Grupos Especialistas Setoriais. As Auditoras Fiscais Vera Oliveira, primeira
coordenadora dos GES, e Maria Aparecida Mendes
Oliveira, atual coordenadora, foram homenageadas.

TRANSPARÊNCIA

Ocorreu na última sexta-feira (11) o 5º Seminário
Catarinense sobre Transparência Pública e Controle Social.
O evento foi uma realização do Programa de Educação Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda
e teve o objetivo de debater as lacunas que ainda
dificultam o acesso eficaz dos cidadãos às informações públicas.
O Sindifisco apoiou o evento, que foi realizado na
sede da FIESC.
O Auditor Fiscal Velocino Pacheco foi mediador
no Painel que debateu “O DEVER DO ESTADO
NO FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL”.
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