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ÓRGÃO DE COMUNICAÇÃO DO SINDIFISCAL

ANO X N°123

ELEIÇÕES: CATEGORIA LEGITIMA NOVA DIRETORIA
Com 92% dos votos válidos a categoria legitimou a Chapa “União com
Renovação”. Foram dois dias de votação, com um total de 17 urnas, sendo cinco fixas e
13 itinerantes, que percorreram todas as regiões do Estado para facilitar a votação de
todos. A Diretoria eleita, encabeçada por Getúlio Ramos Pimentel, assume agora o
compromisso de levar adiante a luta pela valorização do Fisco no âmbito interno e
externo. A variedade de atribuições e as responsabilidades que o cargo exige, justificam
um profissional altamente valorizado pelo Estado, pelos Governos e pela Sociedade. O
processo de negociação continuará com a mesma firmeza adotada pela diretoria atual, e
contará com a participação de todos. Este ano de 2009 é decisivo e a categoria espera um
melhor tratamento do Governo em retribuição aos excelentes resultados proporcionados
pelo Fisco na arrecadação de ICMS nos últimos anos. A luta do Sindifiscal junto com a
categoria continua, nas instâncias governamentais, políticas e na sociedade.

A LUTA PELA VALORIZAÇÃO DO FISCO CONTINUA!

Campanha Salarial 2009

Confira a composição
da Diretoria eleita!
Página 3.

Elevação do Piso Salarial;
Teto Único vinculado ao Subsídio do
Desembargador (Carreira de Estado);
Atualização da Tabela de Subsídio e
inclusão do ATS.
Acompanhe o trabalho da
Comissão de Negociação. Pág. 4

MESES

ICMS 2008

ICMS 2009

EVOLUÇÃO

JANEIRO

566.983.459,04

613.712.680,07

FEVEREIRO 522.829.715,42

576.183.707,98

10,82%
11,02%

Eleições

Especial

Categoria comparece às urnas

Tabela de Apuração

A apuração das urnas da eleição do Sindifiscal
ocorreu na manhã do dia 3 de abril, na sede administrativa
do sindicato. Após a tranqüila votação dos dias 01 de 02 do
mesmo mês, uma equipe formada por Júlio César Camilo
Muniz, presidente do Sindifiscal, Fátima Gouvêa, diretora,
Getúlio Ramos Pimentel, Guilherme Pedrinha, Vandir de
Souza, Delson Castello e Marcus Walsh, iniciou a contagem
que durou toda a manhã.
Foram 515 votantes em uma eleição de chapa única
onde 474 votos legitimaram a Chapa Renovação com
União, encabeçada por Getúlio, 35 foram em branco e 6
nulos. Na votação do Conselho Fiscal, Fátima Gouvêa
recebeu 439 votos, seguida de Orlando Fernandes com 347
e Nourival Ferreira, com 335. Para Delegado Sindical, Jairo
Mansur, região sul, recebeu 237 votos, seguido por
Guilherme Pedrinha, região metropolitana, com 226,
Francisco Tadeu, região nordeste, com 121 e Neunete de
Sales, região noroeste, com 118. Confira abaixo a tabela
com a votação total por regiões.

DISTRIBUIÇÃO DOS VOTOS
ATIVOS

249

48%

APOSENTADOS

209

41%

PENSIONISTAS

57
515

11%
100%

TOTAL GERAL

VÁLIDOS BRANCO
URNA 1
URNA 2

Prédio da SEFAZ

NULO

TOTAL VOTANTES

CONSELHO FISCAL
FÁTIMA ORLANDO NOURIVAL

DELEGADO SINDICAL
GUILHERME FRANCISCO NEUNETE JAIRO

121

6

0

127

105

90

86

111

55

51

48

3

5

Gefaz-M

42

15

2

59

34

31

29

41

5

URNA 3 Linhares

18

1

0

19

17

12

11

0

19

1

1

URNA 4

23

2

0

25

21

15

13

4

2

21

2

58

0

3

61

57

56

56

1

1

2

51

7

0

0

7

5

1

0

7

0

0

0

11

1

0

12

10

2

0

2

2

7

0

19

1

0

20

13

12

13

2

1

12

2

50

1

0

51

51

51

50

0

0

0

51

9

4

0

13

13

12

12

5

4

4

12

16

1

0

17

16

17

16

17

15

15

15

15

1

0

16

14

14

14

0

16

0

0

48

2

1

51

49

0

0

1

0

0

49

37

0

0

37

34

34

35

35

1

2

1

474

35

6

515

439

347

335

226

121

118

237

Colatina

URNA 5 Cachoeiro
URNA 6

Guarapari,...

URNA 7

São Domingos,

S.G. da Palha,...

URNA 8

Ecoporanga, ...

URNA 9

Rio Novo do Sul,

Itapemirim,...

URNA 10

Castelo,

Ibatiba,...

URNA 11

Fundão,

Ibiraçu,...

URNA 12

P.F. Amarílio

Lunz, Pedro Canário, ...

URNA 13

Jerônimo

Monteiro, Alegre,...

URNA 14

Serra, V.Velha,

...

TOTAL
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Composição da Nova Diretoria

Nova Diretoria: confira os membros
“Para mim foi emocionante acompanhar todo o processo democrático de votação no ES, apesar de ser chapa única. Ver o
brilho nos olhos dos colegas na hora de votar e a confiança mais uma vez depositada na parceria Diretoria/Categoria, que
sempre buscou a valorização da carreira e melhores dias para a Família FISCO. É importante destacar a participação
maciça dos colegas da ativa, agradeço a cada um, individualmente, e assumo desde já o compromisso de representá-los
da melhor forma possível. Foi bom também ver os colegas aposentados votarem, e em especial pessoas com dificuldade
de locomoção como Paulo Rangel, Pedro Caldeira e meu tio Jahy Miranda Ramos, foi inesquecível para mim. A minha
palavra é confiança, união e muita luta pelo Fisco. Um novo desafio surge em minha vida e na vida de cada colega
fazendário. Cada voto foi fundamental para consolidar um Fisco mais forte, consciente e que sabe o que quer.”
Muito obrigado! Getúlio Ramos Pimentel

Presidente

“Foi muito gratificante participar de uma eleição
sindical. A gente percebe a esperança que
nossos colegas creditam em nós. Este é o legado
que Júlio e sua equipe deixou, o que faz crescer a
nossa responsabilidade em dar continuidade no
trabalho e criar novos empreendimentos para
satisfazer os desejos dos nossos filiados,
cobrando e reivindicando do governo melhores
condições de trabalho e melhoria salarial.
Vice-Presidente
Assumo o compromisso de representar todos, da
mesma maneira que atuei nos cargos que assumi
durante a minha vida funcional na SEFAZ.”
Obrigado pelo seu voto! Jair Gomes da Silva
“Reitero minha disposição e disponibilidade para
ouvi-los na busca de caminhos que possam levar à
soluções possíveis para as nossas demandas. E
essa disponibilidade ocorre a partir deste
agradecimento. Fiquem muito à vontade para
enviar suas opiniões e questionamentos, sempre
que desejarem. Os mais de 235 votos que me
foram dados me fizeram ver uma realidade que, se
por um lado agradável, por outro se torna forte
Diretor de
cobradora de minhas responsabilidades. Conto
Comunicação
com todos para juntos construirmos uma era de
efetivo e franco entrosamento. A entidade sindical
somos nós e a voz daqueles que todos elegemos, só terá sentido e
respaldo se for uníssona aos nossos reclamos.”
Guilherme Pedrinha de Azevedo

“Lutar pela recuperação e valorização da
categoria. Sinto orgulho em participar da
construção de um Fisco forte e uma
Administração Tributária eficiente.”
Marcos Walsh Monteiro
Conselho Deliberativo

Conselho Deliberativo
Délio Cassiano Borges Castello
Wilson Pereira da Silva
Marcos Cruz Walsh Monteiro
Júlio César Camilo Muniz
Walker Ricardo Pinto

Diretor
Administrativo

“A grande expectativa é a mesma de sempre, e
tenho a impressão, de todos, ou seja: a melhoria
da qualidade de vida e do serviço, e,
principalmente o resgate da dignidade e da
relevância do cargo à nós investido. Sabemos
que teremos pela frente grandes desafios para
atingir esses e outros objetivos e não podemos
descartar que precisaremos contar com a força
da união da categoria na negociação com o
governo.”
Ângelo Vicente Scalfoni

“A minha expectativa é de que a categoria se
mantenha unida e lutando em conjunto. Essa
união é que sustentará a grandeza e a
importância do grupo TAF, tanto no contexto
estadual, como nacional. O Departamento
Jurídico, onde atuo há alguns anos,
colaborando com os nossos advogados na
defesa das questões jurídicas que envolvem
interesses individuais ou coletivos. Eu, como
Diretor Jurídico
futuro Diretor Jurídico, com o Dr. Gilmar, e as
colegas Celi, e Andréia continuaremos dando o melhor dos nossos
esforços na defesa dos direitos dos sindicalizados.”
Vandir de Souza

“Como Diretor de Aposentados e
Pensionistas, quero lutar pelos direitos
daqueles que fizeram parte da história do
Fisco Estadual. Devemos nos unir e agir, para
que nossos direitos sejam respeitados, e
nossas garantias não sejam retiradas.”
Joel Barcelos Serrano
Diretor de Aposentados
e Pensionistas

CONPTAF
Titulares: Marcelo André Pacheco Vieira
João Batista Guedes das Neves
Getúlio Ramos Pimentel
Suplentes: Reinaldo Jaime de Menezes
Marlene Pereira T. Muniz
Eliezer Antonio Libardi

Conselho Fiscal

Delegados Sindicais

Fátima Gouvêa de Azevedo
Orlando Fernandes Pereira
Nourival Ferreira

Guilherme F. P. de Azevedo - METROPOLITANA
Francisco T. dos Reis Alves – NORDESTE
Neunete de Sales – NOROESTE
Jairo Mansur - SUL
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Fisco em Ação
Assembléia do Fisco aprova Comissão de Negociação
Na Assembléia Geral do Fisco realizada em 27 de março, a
categoria aprovou a formação de uma Comissão de Negociação
para negociar junto ao interlocutor oficial do Governo, Secretário
Ricardo de Oliveira, as reivindicações do Fisco.
A comissão formada pelos colegas Júlio César Camilo
Muniz (Sindifiscal), Geraldo José Pinheiro (GEFAZ-M), Ângelo
Vicente Scalfoni (GEFAZ Noroeste), Francisco Tadeu dos Reis
Alves (GEFAZ Nordeste) e Marcelo Vinicius Borges Amistad
(GEFAZ Sul) foi apresentada formalmente, por meio de ofício
encaminhado em 02 de abril, ao Secretário de Estado da Fazenda
Roberto da Cunha Penedo, Subsecretario de Receita Bruno
Pessanha Negris e ao Secretário de Gestão e Recursos Humanos
Ricardo de Oliveira.
No dia 14 de abril a Comissão reuniu-se com o
Subsecretário de Receita Bruno Pessanha Negris e apresentou o
Memorial com a justificativa do pleito, a tabela Subsídio aprovada
na Assembléia do Fisco, o Ranking da remuneração inicial e final
que coloca o Fisco do Espírito Santo em último lugar, a PEC 89 (Teto
Único), as 10 Razões para valorizar o Auditor Fiscal e matéria do
jornal Ação Fiscal nº 120/2008 pág.3 que registra um ano de
reivindicação da categoria sem nenhuma resposta do Governo.
O Secretário da Fazenda Roberto da Cunha Penedo
recebeu os membros da Comissão de Negociação no dia 15 de
abril. Também participaram do encontro o Subsecretário Bruno

Pessanha Negris e o Gerente da GETRI Gustavo Guerra. Na
ocasião o Secretário também recebeu o material contendo o
Memorial com a justificativa do pleito, tabela Subsídio aprovada na
Assembléia do Fisco, Ranking da remuneração inicial e final
A Comissão avaliou o resultado da reunião como positivo
com a inclusão do Auditor Fiscal e Subsecretário da Receita Bruno
Pessanha Negris, para participar das reuniões formais com o
interlocutor oficial do Governador, o Secretário de Gestão Ricardo
de Oliveira e também o posicionamento do Secretário da Fazenda
que se colocou como aliado nos pleitos da categoria e prometeu
somar, dentro da sua competência, em todos os passos da
negociação.
A Comissão está o tempo todo em alerta e aguarda para os
próximos dias a reunião com o Secretário Ricardo de Oliveira,
interlocutor oficial do Governo.
Acompanhe os trabalhos da Comissão em nosso site
www.sindifiscal-es.org.br ou por e-mail no Clipping da Semana.

Reivindicações do Fisco
Elevação do Piso Salarial;
Teto Único vinculado ao Subsídio do Desembargador
(Carreira de Estado);
Atualização da Tabela de Subsídio e inclusão do ATS.

Mensagem aos Colegas
Caros colegas,
Ao longo dos meus 50 anos, como servidor público, aprendi que o compromisso nos leva a inércia e a submissão consentida.
Se você lutar, se nós lutarmos unidos pelos nossos direitos e reivindicações com determinação, certamente alcançaremos estes
objetivos, vencendo o jogo do “empurra, empurra”.
Nesta década, muitas batalhas foram vencidas, tanto no que se refere a nossa remuneração, quanto na evolução patrimonial.
As diretorias que elegemos para dirigir o nosso Sindifiscal, foram e são competentes e determinadas na condução da defesa dos
nossos direitos e reivindicações perante os poderes do Estado. Tenho absoluta convicção de que a Diretoria que irá tomar posse no
dia 1° de julho, continuará com estes objetivos, inclusive, revitalizando a luta para o reconhecimento da importância da categoria para
o funcionamento do Estado.

Expediente

Participem! Vocês são o sindicato, e a entidade Sindifiscal não existiria sem vocês.
Obrigado pelos votos confiados à Chapa “União com Renovação”.
Abraços,
Vandir de Souza – Diretor Jurídico
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