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Nos dias 03 e 04 de novembro o SINDIFISCAL-ES 
realizou o Seminário Rumos do Fisco, no auditório 
Hermógenes da Fonseca, na Assembléia Legislativa do 
Espírito Santo. Parte importante das comemorações 
dos 20 anos do SINDIFISCAL-ES, as palestras foram um 
sucesso em conteúdo, presença e sabedoria. 

Ao todo foram oito palestras, ministradas por no-
mes de peso nacional e local, com temas que interes-
sam, auxiliam e abrem caminhos para a categoria. 

Na composição da mesa de abertura estavam pre-
sentes o Secretário de Estado da Fazenda Bruno Pessa-
nha Negris, o Presidente da Fenafisco Rogério Maca-
nhão, o Presidente do Sindifiscal-ES Getúlio Pimentel, a 
Gerente Fazendária Mônica Saldanha, o Vice-presiden-
te do Sindifisco-RS Paulo Amando Cestari, o Presidente 
do FiscoSul e Vice-presidente do Sindifisco-MS Edson 
Massi e o Auditor Fiscal Rogério Zanon.

Também marcaram presença na solenidade de 
abertura o Subsecretário de Receita Gustavo Guerra, 
o Corregedor Fazendário José Monteiro e os gerentes 
Geraldo Pinheiro e Paulo Mazzoco.

A primeira palestra do dia foi ministrada pelo Au-
ditor Fiscal Rogério Zanon, com o tema “A Vida na Fa-

zenda: Sentidos Subjetivos do Servidor 
Fazendário Frente à Participação no Tra-
balho”. 

Baseada em seu artigo “A vida na Fa-
zenda” resultado de seu Mestrado em 
Administração (UFES), a pesquisa abor-
da o tema da participação no trabalho 
na Administração Pública e se funda-
menta na Teoria da Subjetividade do 
pesquisador e psicólogo cubano Gonzá-
lez Rey. 

O artigo ganhou em 1º lugar no III 
Concurso de Monografias da FENAFIS-
CO, e ainda conquistou o Prêmio Na-
cional da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração - ANPAD de melhor artigo 
na área de Estudos Organizacionais no ano de 2010, 
concorrendo com outros 180 trabalhos apresentados. 

Zanon abordou com clareza o tema que despertou 
muita curiosidade na platéia, resultando em perguntas 
que prontamente se formaram no decorrer das idéias 
apresentadas. 

Em seguida, o Coordenador Geral da Unidade de 
Projetos da SEFAZ-ES, Paulo Mazzoco, apresentou a 
palestra “Desenvolvimento Fazendário – Projetos para 
a modernidade”. Resultados alcançados, projetos em 
execução e planos para o futuro permearam as discus-
sões.

Após o almoço foi a vez do Vice-presidente do Sin-
difisco-RS, Paulo Amando Cestari, apresentar o tema 
“LOAT – Mais que uma necessidade, uma urgência”.

Inicialmente, Cestari apresentou a experiência de 
seu estado, onde recentemente foi aprovada a Lei Orgâ-
nica da Administração Tributária do Rio Grande do Sul. 
Apontou as fontes utilizadas para o aperfeiçoamento 
das propostas de reestruturação da Fazenda gaú-
cha, como estatutos de outros órgãos, projetos 

e leis complementares. Em se-
guida fez um histórico do pro-
cesso, destacando os eventos 
ocorridos a partir da aprova-
ção da Emenda Constitucional 
42/03. Explicou que, em 2004, 
apresentou-se uma proposta 
da categoria ao governo e, em 
2005, foi enviado um projeto de 
lei complementar à Assembleia 
Legislativa, que acabou não 
avançando.  Em 2007, o projeto 
foi reapresentado ao Executivo, mas 
ressaltou que a negociação efetiva só 
teve início em abril de 2009. Em se-

tembro, as propostas chegaram ao Parlamento e, em 

novembro, foram encaminhados os substitutivos para 
as mesmas. Cestari lembrou algumas dificuldades nes-
se percurso, como obter o envolvimento dos deputados 
diante de três matérias complexas, disciplinando a Ad-
ministração Tributária, 
o Tesouro do Estado e 
o Controle Interno. Ele 
falou ainda sobre a ne-
gociação exaustiva com 
as bancadas em torno 
do chamado emendão 
às propostas, aprova-
das, por fim, no último 
dia 31 de março.

Cestari comentou 
ainda algumas perdas 
ao projeto ocorridas 
durante o processo de 
negociação, como o pla-
no de autonomia administrativa. Para finalizar, ele fri-
sou que o futuro das carreiras e dos órgãos de auditoria 
fiscal passa pela criação de uma Lei Orgânica Nacional. 
“Tenho a convicção de que, para termos uma Adminis-
tração Tributária nos moldes do que nós queremos, pre-
cisamos realizar um trabalho conjunto nas três esferas 
da federação, para dar vazão aos preceitos constitucio-
nais”, destacou. Segundo ele, a Lei Orgânica Nacional é 
o melhor caminho para os fiscos. 

Finalizando o primeiro dia de palestras, o presiden-
te do Sindifiscal-ES, Getúlio Ramos Pimentel, apre-
sentou a palestra “Subsídio Capixaba”. Relembrando 
todo o processo de implantação do subsídio, desde a 
elaboração do projeto pela Comissão de Negociação 
até sua aprovação na Assembléia Legislativa, Getúlio 

destacou os benefícios da mo-
dalidade de pagamento para 
os colegas presentes. Também 
frisou que, além de eliminar 
os chamados “penduricalhos”, 
o subsídio trouxe a paridade 
entre ativos e aposentados, 
uma conquista almejada por 
colegas de outras unidades da 
federação, como é o caso de 
Minas Gerais. 

O subsídio já foi implanta-
do em alguns estados, e em 
outros está em fase de estudo, 

a experiência capixaba é utilizada como exemplo nas 
palestras pelo país. Para finalizar, Getúlio apresentou 
as tabelas que demonstram a diferença da remunera-
ção antes e depois do subsídio. 
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A posentados, pensionistas e futuros aposen-
tados marcaram presença no segundo dia 
de discussões do Seminário Rumos do Fis-

co. 
A primeira palestra, ministrada pela Diretora de Apo-

sentados e Pensionistas da Fenafisco, Maria Cristina 
Lima de Souza, abordou o tema “Aposentadorias e Pen-
sões no Fisco – Panorama Atual”. 

Apresentando um his-
tórico e um paralelo atual 
sobre as questões da apo-
sentadoria, Maria Cristina 
falou sobre o andamento 
dos principais projetos de 
interesse da categoria no 
Congresso Nacional. Des-
tacou também a importân-
cia da atuação da Fenafis-
co e sindicatos filiados nas 
mobilizações em Brasília, 
exemplo disso, a PEC 555, 
que extingue a contribui-
ção dos inativos. Após 
muitas mobilizações, visitas de gabinete em gabinete, a 
PEC foi aprovada na Comissão Especial. Inicia-se agora 
uma nova luta pela aprovação no plenário.

Falando também em aposentadoria, o Presidente do 
Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Montei-
ro (IPAJM), Oswaldo Hulle deu um show. Chamando a 
atenção até mesmo de recém chegados à categoria com 
muitas perguntas e entusiasmo.

Hulle iniciou dizendo que não estava ali para falar 
o que todos gostariam de ouvir, mas para apresentar a 

realidade da previdência. Há tempos os estudiosos das 
questões previdenciárias vêm alertando para mudanças 
no sistema. Assim como na área tributária, o modelo 
de previdência adotado há mais de meio século no país 
mostra sinais de cansaço. 

Muitos brasileiros sonham em entrar para o servi-
ço público, pensando na aposentadoria integral. Mas o 
sistema previdenciário do funcionalismo também tem 
suas mazelas. O rombo, segundo consultores econômi-
cos, é até maior do que o do INSS. E o jeito para evitar 
uma catástrofe será mexer em várias vantagens.

Está em estudo uma proposta do Governo Federal 
para acabar com a aposentadoria integral. Atualmente, 
o servidor se aposenta recebendo o mesmo salário da 
ativa. Pela proposta do governo os benefícios do fun-
cionalismo só poderão ter como teto máximo o mesmo 

valor dos aposentados da iniciativa privada.
São mudanças altamente questionadas pelas cen-

trais sindicais dos servidores. A preocupação é a efeti-
vação do que prevê a Lei, no tocante à criação de um 
fundo de previdência complementar, para todos os ser-
vidores, principalmente os ligados ao poderes executi-
vo, judiciário e legislativo de âmbito federal.

O novo governo vai ter que pensar em soluções não 
só para a previdência geral, mas também para o funcio-
nalismo. Os custos para manter os servidores aposenta-
dos são altos e isso tem deixado a previdência pública 
quebrada. Não basta apenas colocar uma idade mínima 
para se aposentar. O grande problema é a garantia do 
salário integral para o inativo. Várias reformas foram 
feitas, mas nenhuma ainda resolveu o problema previ-
denciário. 

Com essa mudança proposta pelo governo federal 
seria criado um fundo previdenciário para todos os fun-
cionários da União, Estados e municípios. 

A gestão das contribuições, assim como da iniciativa 
privada, será feita, também, pelo INSS (o mesmo INSS 

que historicamente, independente da sigla 
que use, nunca conseguiu gerir nada). A idéia 
inicial é de que todos os recursos sejam capi-
talizados.

As alterações propostas no sistema, se 
aprovadas, vão atingir apenas os servidores 
que ainda vão ingressar no governo.  Quem 
já é funcionário, continuará a receber no sis-
tema atual, até mesmo pela segurança jurí-
dica garantida pelo princípio constitucional 
Pacta Sunt Servanda, segundo o qual o acor-
dado entre as partes tem que ser cumprido.  

As mudanças não atingem os militares do 
Exército, Marinha e Aeronáutica. Eles conti-
nuarão regidos pelas regras atuais.

No novo modelo, os servidores vão contribuir 
com 11% sobre o teto do INSS e farão depósitos ex-
cedentes no Fundo de Previdência Complementar 
da União. Com isso, além de receber o benefício da 
Previdência Social vão passar a ganhar um salário 
extra, que pretenderá compensar as perdas provo-
cadas pela reforma previdenciária.

No Espírito Santo o sistema já é adotado pelo 
IPAJM. Prevendo problemas no sistema previden-
ciário, desde 2004, o governo do Estado passou a 
adotar um novo modelo de gestão das contribui-
ções previdenciárias. Em vez de aplicar no paga-
mento dos aposentados, as reservas dos novos 
funcionários públicos são investidas no mercado 
financeiro. 

No novo modelo de gestão, estão incluídos mais 
de 6,6 mil servidores. Segundo Osvaldo Hulle, esses 
servidores quando pedirem a aposentadoria terão 
seus benefícios retirados desse fundo de capitali-
zação. “Hoje, nós temos aplicados mais de R$ 297 
milhões. Tudo que o trabalhador paga é investido. 
Esse dinheiro não é usado para pagar as atuais apo-
sentadorias”, afirmou.

 No antigo modelo de gestão previdenciário, es-
tão envolvidos 59 mil trabalhadores, apenas 36 mil 
estão em atividade. E o problema é que a arrecada-
ção feita anualmente é de R$ 38 milhões, valor in-
suficiente para arcar com a folha de pagamento dos 
inativos que chega a R$ 107 milhões por ano.  “Como 
não foi feita uma poupança, o governo do Estado 
precisa bancar boa parte dos custos das aposen-
tadorias e pensões. Quem ainda não reformulou o 
sistema encontrará grandes dificuldades no futuro”, 
acrescentou.

Também as prefeituras do Estado aguardam 
uma reforma previdenciária para mudar os mode-
los adotados. 

Muito bem ministrada por Hulle, a palestra cau-
sou grande impacto, principalmente nos novos 
Auditores Fiscais e abriu oportunidade para a rea-
lização de projetos e workshops, por todo o Brasil, 
voltados a debater o tema.

A idéia foi apoiada, inclusive pela Diretora de 
Aposentados e Pensionistas da FENAFISCO, Maria 
Cristina Lima de Souza que adiantou sua pretensão 
em levar o projeto adiante. Hulle colocou-se a dis-
posição para debater esse tema com a turma de 
novos auditores fiscais do Estado.

Finalizando ciclo de palestras do Seminário Ru-
mos do Fisco, o presidente da Fenafisco, Rogério Ma-
canhão, falou sobre a “Participação Política”. 

O presidente fa-
lou da importância 
e necessidade dos 
sindicatos filiados 
enviarem o máximo 
de representantes 
à Brasília a fim de 
somar esforço no 
acompanhamen-
to de projetos de 
interesse do Fisco 
em Tramitação no 
Congresso Nacional. 
Dois exemplos são as 
PEC 555/2005, que 
trata da cobrança 
previdenciária dos inativos, e a PEC 89/2007, que es-
tabelece teto único para carreira de Estado.

“Todas as conquistas e também os retrocessos 
passam por um processo legislativo, logo, automati-
camente nós temos procurado interagir de uma for-
ma mais ampla nesse processo”, observou Macanhão. 
Ele destacou o trabalho de aproximação com os parla-
mentares realizado pela FENAFISCO. “Temos buscado 
colaborar com eles, por meio de um trabalho cons-
ciente e técnico. Os sindicatos têm que aprender que 
essa postura deve ser inerente à ação sindical, para o 
bem da categoria, mas também da sociedade. A partir 
do momento que a gente coloca os nossos préstimos, 
o nosso conhecimento, a serviço dos parlamentares, 
eles podem se beneficiar disso e trazer benefícios à 
sociedade”, frisou o presidente

Falou também sobre o trabalho da Comissão de Par-
ticipação Política da Fenafisco, e da vitoria do Fisco nas 
últimas eleições, de apenas um representante na Câ-
mara Federal agora passa a contar com 16 Deputados 
Federais da categoria. Macanhão finalizou afirmando 
que isso é resultado de um trabalho sério e que pode-
mos avançar muito mais nos próximos pleitos.

Em pauta: Previdência e Participação Política

“Emenda 47
A principal mudança introduzida pela Emen-

da 47 foi a fórmula “95” para os homens e “85” 
para as mulheres, por intermédio da qual per-
mite que o servidor que ingressou no serviço 
público até 15/12/98 possa trocar o tempo de 
contribuição excedente por idade, desde que 
comprovasse pelo menos 25 anos efetivos de 
serviço público

O servidor que conte mais de 35 de contri-
buição, se homem, ou mais de 30 de contribui-
ção, se mulher, pode abater esse tempo exce-
dente na idade mínima, de tal sorte que a soma 
do tempo de contribuição com idade some 95, 
no caso do homem, ou 85, no caso da mulher. 

O servidor, nessa situação, faz jus a apo-
sentadoria integral e com paridade”.

O SINDIFISCAL presenteou a turma de novos auditores com um porta - documentos
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Também no dia 04, o Seminário Rumos do Fisco, 
contou com uma das palestras mais esperadas, de um 
dos mais conceituados e respeitados cientistas políti-
co, Dr. Paulo Kramer. Com as eleições em tempo, o es-
tudioso deu uma aula em explicações e esclarecimen-
tos sobre o novo governo presidencial embasadas em 
dados políticos atuais. Elucidando dúvidas da categoria 
sobre a política brasileira e sobre partidos políticos. Em 
tese, adquirir conhecimento político é de extrema im-
portância para a vida em sociedade. 

Até mesmo pelo momento político vivido, o profes-
sor focou a sua fala no tema “Perspectivas do Governo 
Dilma Rousseff”. Nele, Kramer buscou analisar inicial-
mente o fenômeno conhecido como transferência de 
votos, o que não é tão raro assim na política brasilei-
ra. Lembrou os casos análogos de Getúlio e Dutra, de 
Quércia e Fleury, de Cesar Maia e Conde, de Maluf e 
Pitta, de Itamar e FHC, entre outros.

Falando sobre a consolidação democrática, Kramer 
mostrou que a grande ‘novidade’ consiste no fato de 
que esta é a primeira vez em 84 anos que o Brasil as-
siste a uma transferência ‘normal’ de poder entre três 
presidentes eleitos diretamente. (Arthur Bernardes p/ 
Washington Luís, em 1926).

Enumerou os compromissos de campanha da presi-
dente eleita, dentre eles:

1 - Reduzir, em quatro anos, a relação dívida pública/PIB 
de 45% para 30% (possível somente com ajuste fiscal) - 
Como fazer um ajuste financeiro. que não comprometa 
os gastos sociais e os investimentos públicos?
2 - Reforma tributária: zerar PIS/COFINS para trans-
porte, energia, saneamento. Reduzir tributação sobre 
a folha de pagamento. “simplificação e atenuação da 
tributação.
3 - Eliminar pobreza extrema até 2014. (hoje = 8% da 
população meta factível = 5%). Nenhum país, até hoje, 
conseguiu zerá-la.
4 - Manter a estrutura do Governo Lula e criar o Minis-
tério das Pequenas e Médias Empresas.
5 - Agilizar devolução de créditos tributários aos expor-
tadores.
6 - Agências reguladoras: indicações políticas, mas com 
exigência de qualificação dos indicados.
7 - Autonomia (será?)
8 - Controlar gastos (pessoal), nos próximos 4 anos.
9 - Regulamentar previdência dos servidores públicos, 
igualando-a à do setor privado.
10 - Saúde: aplicar a EC 29 a União, Estados e Municí-
pios. 500 UPAS para emergências.
11 - Educação: aumentar investimento para 7% PIB. 
Uma escola técnica para municípios com mais de 50 
mil habitações. 6 mil creches e pré-escolas.
12 - Segurança: fundo constitucional (financiamento 
progressivo do piso nacional de policiais até 2016. De-
pois, responsabilidade vai para os estados).
13 - Telecomunicações: 40 mil brasileiros na banda lar-
ga (27 capitais e 4.283 municípios), via Telebrás com 

rede fibra ótica do governo.
14 - Banco Central: manter autonomia ‘de fato’.

Ressaltou que a nova mandatária do país terá à sua 
disposição maioria parlamentar, tanto na Câmara Fe-
deral (360 pró-dilma (PT=88 / PMDB=79), quanto no 
Senado (57 pró-dilma (PMDB=18 / PT=14). 

A aprovação de emendas, nessas Casas de Lei ne-
cessitam de, no mínimo, 3/5, totalizando 49 senadores 
e 308 Deputados Federais.  

Mesmo com essa “folga”, a disputa pelas presidên-
cias, das duas casas não deverá ser fácil. 

E advertiu, ainda que o governo tenha uma teórica 
maioria, a composição nem sempre, ou quase nunca, 
é pacífica, para a aprovação das matérias, sejam elas 
oriundas do “Palácio”, sejam as nossas proposições. 
Por isso a vigilância e a militância mobilizada assumem 
papel fundamental para o sucesso de nossos pleitos. 

“a eleição de Dilma é mais importan-
te do que a eleição de Lula, porque é 
a eleição do projeto político, do nos-
so acúmulo de 30 anos, porque 
Dilma não se representa”.
Autor: “José Dirceu, em palestra no comitê dos 
petroleiros da Bahia (Salvador, 14/09/2010)”.

Outras questões, de cunho político, administrativo 
e econômico foram abordadas, como:

• O futuro dos ‘3 porquinhos – como são conheci-
dos os “históricos” cabeças do PT;

• Divisão dos ministérios com PT: meio a meio – 
Para Kramer, o PMDB vai cobrar caro o que tem direito;

• Participação no núcleo decisório (‘reunião das 
9h’) – folclórica no cenário candango, a reunião deve-
rá ser ampliada para garantir uma participação plena 
(será?) dos muitos aliados de campanha. Quanto ao 
PMDB, esse é um espaço que certamente ele exigirá.

• Participação nas decisões de política econômica 
(Meirelles). O PMDB exige, desde já, opinar sobre o mi-
nistério, de modo a garantir sua posição e pensamen-
to, nas questões econômicas.

• Partilha de diretorias (estatais e agências, inclusi-
ve Petrobras e Petro-sal);

• ‘Emplacar’ ministros realmente do partido, e não 
servir como ‘barriga de aluguel’ (ex.: Ministro Tempo-
rão na saúde).

O Vencido
Embora vencido nas eleições majoritárias, o PSDB 

logrou fazer o maior número de governadores (8 + 2 
DEM = 10) em estados que concentram 52% da popu-
lação e  59%  do PIB nacional. Isso lhe garante uma 
forte base oposicionista, por parte dos governos esta-
duais que, no entanto, prometem não radicalizar.

Nesse cenário político, o PSB desponta como a nova 
estrela da esquerda (seis governadores, inclusive o 
campeão de votos, Eduardo Campos (PE).

“Presentinhos” pós-campanha
Na busca por recursos, até mesmo para cumprir 

as fartas promessas eleitorais, o novo governo federal 
pretende criar uma tal CSS (Contribuição de Solidarie-
dade Social). Nada menos que a velha CPMF, sob nova 
roupagem e titulação. O projeto Legislativo encontra-
se estrategicamente paralisado na Câmara dos Depu-
tados. A probabilidade de aprovação da matéria e de 
média para alta.

Os Estados e Municípios, ante a falta de repasses, 
que deverá piorar, deverão recrudescer a chamada 
Guerra Fiscal (ICMS e ISS). Nesse salve-se quem puder, 
sabemos bem o resultado: Os fortes mais fortes, os fra-
cos...

A nova presidente assegura lutar pelo aproveita-
mento imediato dos créditos de exportação, vincula-
dos a investimentos, assim como promover a redução 
da diversidade de alíquotas (ICMS) e uma grande des-
burocratização fiscal, principalmente no que se refere 
à inscrição e baixa de contribuintes. Pretende com isso 
dar ânimo à economia, reduzir a informalidade e ele-
var a arrecadação de tributos, via aceleração do cresci-
mento econômico.

“Eu quero estar vivo no debate político”.
“Deus queira que ela não tenha mui-
ta ascendência [sobre o PT], porque 
pode querer desrespeitar o partido”.
Lula à Istoé (08/08/10)

Paulo Kramer é analista político, professor do Ins-
tituto de Ciência Política da Universidade de Brasília 
(UNB) desde 1987, com graduação em Ciências Sociais 
pela URFJ, mestre e doutor em Ciência Política, pelo 
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro 
(IUPERJ). Ex-bolsista de Pesquisa, nos Estados Unidos, 
da Fulbrigth Commission e da Ford Foundation. Co-
mentarista Político do Portal WWW.congressoemfoco.
com.br e autor de livros e artigos publicados nos prin-
cipais jornais e revistas do país bem como em periódi-
cos acadêmicos no Brasil e no exterior como consultor 
do departamento Nacional do SENAI, publicou um li-
vro e duas monografias sobre sociologia das profissões 
industriais em co-autoria com o antropólogo Roberto 
Damatta. 

Cientista político Paulo Kramer apresenta as 
Perspectivas do Governo Dilma Roussef
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À noite, no dia 04 de novembro, o plenário 
da Assembléia Legislativa cedeu lugar a 
Família Fisco. Aposentados, pensionistas e 

ativos foram homenageados pelos Deputados Estadu-
ais César Colnago e Dary Pagung. 

Sob o comando do Mestre de Cerimônia e Dire-
tor de Comunicação Guilherme Frederico Pedrinha 
de Azevedo, a solenidade contou com a presença do 
Subsecretário de Receita Gustavo Guerra, do Presiden-
te da Fenafisco Rogério Macanhão, Vice-presidente 
do Sindifisco-RS Paulo Amando Cestari, o Presidente 
do FiscoSul e Vice-presidente do Sindifisco-MS Edson 
Massi.

Em sua saudação inicial o Presidente do Sindifiscal, 
Getúlio Ramos Pimentel agradeceu a presença de to-
dos e ao Deputado Estadual César Colnago pela reali-
zação da Sessão Solene. “É muito importante para nós 
que as autoridades reconheçam o trabalho realizado

pelo auditor fiscal”.
Getúlio destacou que o auditor fiscal realiza um 

trabalho importantíssimo em relação à cobrança de 
impostos, pois é justamente com esse tributo que o Es-
tado tem condições de oferecer uma educação melhor, 
mais assistência na área da saúde e mais segurança à 
população. Ressaltou que o orçamento do Estado do 
Espírito Santo, por intermédio do trabalho e do desem-
penho do Fisco estadual, no ano 
de 2003 era em torno de dois 
bilhões de reais, hoje a arreca-
dação já está próxima dos onze 
bilhões de reais e o orçamento 
ano que vem provavelmente 
ultrapassará os doze bilhões de 
reais,apesar de já estar orçado.

Finalizou afirmando que o 
Fisco será sempre um aliado do 
Governo para fortalecer cada 
vez mais o Espírito Santo e para 
que a sociedade veja concretiza-
do o projeto desenvolvimentista da atual administra-
ção, o que todos almejam é um Estado fortalecido nas 
áreas sociais, da educação, da saúde e da segurança 
pública. 

“Sempre seremos fiscais implacáveis com relação 
à transparência quanto à utilização correta do tributo, 
exigindo do Governo que o Fisco seja tratado com mui-
to respeito, tendo em vista a sua importância”, com-
pletou.

O Subsecretário Gustavo de Assis Guerra, represen-
tante do Governo e da Secretaria de Estado da Fazen-
da, iniciou sua saudação pedindo uma salva de palmas 
para o amigo Paulinho Rangel, Auditor Fiscal homena-
geado da noite. Em seguida, falou sobre a importância 
do tributo como sustentáculo da sociedade. “Desde 

que se criou o Estado o imposto é o sustentáculo da 
manutenção de todas as obras que realizam nas áreas 
da Saúde, da Educação e etc. O imposto é o início de 
toda a atividade estatal em 
qualquer esfera do Governo, 
seja municipal, seja estadual, 
seja federal; e o auditor fiscal, 
na construção do Estado, é 
importante na sua sustenta-
ção e a mola mestra da Recei-
ta Estadual.”

Guerra afirmou que a vi-
são da Secretaria de Estado 
da Fazenda, ao atender e tra-
tar o contribuinte para dirimir 
quaisquer dúvidas, foi se transformando durante a his-
tória. Hoje apenas cinco por cento dos contribuintes 
foram autuados. O pagamento voluntário dos impos-
tos representa noventa e cinco por cento da arrecada-
ção do Estado. Isso mostra que o pagamento regular 
do tributo é considerado importante pela população 
para a manutenção do Estado, pois assim terá o retor-
no do que é pago em investimentos.

Segundo o subsecretário, uma nova área de atua-
ção conquistada pelo auditor fiscal da Receita Estadual 
foi a da competência legal para fiscalizar os royalties do 
petróleo, aprovada pela Assembléia Legislativa. Essa 
nova atribuição é muito importante, pois hoje o Esta-
do investe um bilhão e meio de reais, e praticamente 
trinta e cinco por cento são decorrentes dos royalties 
do petróleo. Com relação à participação relativa nos 
investimentos do Estado, os royalties do petróleo fi-
carão cada vez mais importantes.”Se Deus quiser e o 
Congresso Nacional deixar. O Senhor Deputado César 
Colnago lutará por nós no Congresso Nacional, pois es-
tamos tentando modificar essa estrutura”, completou 
Guerra.

Gustavo Guerra finalizou dizendo que o principal 
imposto do Estado, o ICMS, teve um crescimento de 
cento e setenta por cento de 2003 até 2010. “Tivemos 
a maior receita da história do Estado do Espírito Santo 
no ano de 2008 e neste mês de novembro faremos a 
maior receita tributária do Estado.

A receita do ano de 2010 será maior do que a do 
ano de 2008 graças ao trabalho da Secretaria de Esta-
do da Fazenda, com a colaboração de todas as pessoas 
envolvidas. E isso tudo sem o aumento da carga tribu-
tária, muito pelo contrário, foram 
aprovadas por esta Casa várias leis 
de isenções tributárias para produ-
tos da cesta básica e de reduções 
de tributos,” comemorou o subse-
cretário.

O presidente da Fenafisco, Ro-
gério Macanhão, cumprimentou a 
todos e elogiou a atuação do De-

putado Estadual César 
Colnago. “O Estado do 
Espírito Santo emprestará 
S. Ex.ª ao Brasil, que com 
certeza repetirá esta belíssima atuação no 
Congresso Nacional”.

Parabenizou a Assembléia Legislativa por 
sempre homenagear o Dia do Auditor Fiscal. 
Destacou que, reconhecer o trabalho do Fis-
co é reconhecer uma categoria que pratica a 
cidadania, que se preocupa com a sociedade, 
tão necessitada de ações do Estado. 

Macanhão também apresentou a Revista 
Visão Fenafisco, que foi lançada durante a 

Sessão Solene. Uma revista técnica, que representa a 
visão do Fisco para as questões nacionais e tributárias.

O Deputado Estadual César Colnago, falou de sua 
satisfação em homenagear a categoria e cumprimen-
tou de forma especial o colega Paulo Fernandes Ran-
gel. “É bom vê-lo na Casa do povo com vitalidade, com 
crença, com fé, com muita esperança de ainda viver 
por muitos anos. E o homem só vive se tiver fé, pois a 
fé remove montanhas.”

Após as saudações, Colnao falou sobre as eleições e 
como pretende atuar no Congresso Nacional. Garantiu 
que lutará contra o resgate da CPMF e trabalhará pela 
regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, que 
assegura mais recursos para a área da Saúde, que nem 

o atual e nem o Governo anterior regulamentaram.
Segundo o deputado, uma de suas bandeiras será 

em defesa dos aposentados e pensionistas. “Não me 
peçam para tirar dinheiro de aposentado! 
Criaram muitos programas para beneficiar 
a sociedade, a exemplo do programa Bol-
sa-Família, necessário em momentos de 
dificuldades e com certo valor. Mas tirar re-
cursos de milhões de aposentados, que aju-
dam na distribuição de renda, colaborando 
com a economia do País, é um  absurdo!”

E continuou dizendo que esse é o mo-
mento em que os 
idosos mais preci-
sam dos recursos 

da aposentadoria.Portanto, 
o salário dos aposentados 
não pode ser diminuído. O 
Estado tem que ser muito 
eficiente em suas políticas 
sociais, no combate à sone-
gação, no aumento da arre-
cadação e no cumprimento 
da lei.

Para finalizar o deputado 
aproveitou a oportunidade 
para agradecer os servido-
res da Assembléia Legislativa pelo companheirismo 
durante seus oito anos de mandato como Deputado 
Estadual. E com relação ao Teto Salarial do Fisco disse 
que as coisas estão caminhando. “O Governador Paulo 
Hartung tem sinalizado algo. O Senhor Bruno Peçanha 
Negris, Secretário de Estado da Fazenda, com certeza 
está envolvido e o Senhor Heráclito Amâncio Pereira 
Júnior, novo Secretário da Secretaria de Estado de Ges-
tão e Recursos Huma-
nos, também tem nos 
recebido. Portanto, 
são processos que 
conquistaremos se ti-
vermos persistência, 
firmeza, determina-
ção e paciência,” con-
cluiu o deputado.

Terminado os dis-
cursos, foram realiza-
das as homenagens. 

Representando os Auditores Fiscais 
da ativa, Deuber Luiz Vescovi de 
Oliveira recebeu a placa de home-
nagem pela sua atuação na implan-
tação da Nota Fiscal Eletrônica.

Paulo Fernandes Rangel, repre-
sentou os aposentados e foi home-
nageado com muitas palmas e cari-
nho de todos os colegas. Paulinho, 
como é chamado, foi o primeiro pre-
sidente do SINDIFISCAL-ES. Em sua 
gestão na Associação do Fisco Espiri-
tossantense, que houve a transição 

para sindicato. É uma referência dentro da categoria.
Representando as pensionistas, Sra. Olga Bresciani 

Castro, por motivos de saúde não compareceu a Ses-
são, mas recebeu as homenagens em sua residência. 
(veja Box na página 6)

A noite de homenagens foi finalizada com coquetel 
no Salão Nobre da Assembléia Legislativa.

Sessão solene homenageia Auditores Fiscais
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Olga Bresciani Castro, a grande homenage-
ada da noite, não pode comparecer. Seus 100 
anos cobram cuidados extras, quando se trata 
de clima. 

Mãe do colega Marcos Castro, D. Olga é a ma-
triarca de uma simpática família que, ao longo 
dos anos, marcou presença no cenário capixaba. 

Fizemos questão de, pessoalmente, entregar 
a ela, num momento extremamente simpático, 
a placa comemorativa e os deliciosos chocolates 
Le Chocolatier, em sua residência, na Praia do 
Canto, onde a conhecemos linda e extremamen-

te “ligada”, vista a cortesia com que nos brindou.
Na ocasião, fomos recebidos por suas filhas, 

Carmem Déa, “fidelíssima escudeira” e procura-
dora da mãe e Maria Aparecida, que não pou-
param gentilezas e agradecimentos ao SINDIFIS-
CAL-ES.

Inclusive, nos entregaram uma carta de jus-
tificativa e agradecimento, na qual, se dirigindo 
ao presidente do sindicato, Getúlio Pimentel, de-
monstram toda a emoção com que receberam o 
reconhecimento. 

Nela, fazem questão de nominar a colega Celi 

Magalhães e o Diretor Vandir de Souza, lem-
brando a atenção que lhes é dispensada, sem-
pre. Filhas dedicadas estendem a homenagem 
ao pai, Mario Castro, Fiscal de Rendas, ressal-
tando o legado por ele deixado de honestidade, 
responsabilidade profissional e, principalmente, 
como chefe de família.

À família Castro, renovamos as nossas home-
nagens, com votos de vida serena àquela que, 
também nós, aprendemos a amar.

Sra. Olga Bresciani Castro recebe homenagem

Flashes do Coquetel 

No dia 05 de novembro a nova sede administrativa do Sindifiscal-ES foi apresentada à categoria. Muitos colegas prestigiaram a solenidade. 
O local recebeu a bênção do Pastor Euzélio Vaz, que fez sua pregação baseada na vida de São Mateus – também chamado 

na Bíblia de Zaqueu - que era cobrador de impostos e judeu.
O atendimento aos filiados continua na sede do centro de Vitória. Em breve comunicaremos a data da mudança para nova sede.

Nova Sede Administrativa do SINDIFISCAL-ES
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As comemorações do Jubileu de Ouro de Orga-
nização Sindical do Fisco Capixaba e 20 anos de 
fundação do SINDIFISCAL-ES foram encerradas 
como merecem: com Chave de Ouro. 

A Família Fisco compareceu e fez a festa acon-
tecer. Um show de elegância! A decoração assina-
da por Dan Bianchini encantou a todos, o buffet 
e serviço de primeira oferecido pelo Centro de 
Convenções de Vila Velha superou as expectati-
va até dos mais exigentes. A animação, dispensa 

comentários, a Banda Woops embalou os casais 
apaixonados, agitou a pista e arrastou a multidão 
atrás do trio elétrico. Enfim, uma noite que, com 
certeza, ficará na história.

O ponto alto da noite foi a apresentação do Ví-
deo Institucional, comemorativo aos 20 anos de 
fundação do sindicato, e o lançamento do Prêmio 
SINDIFISCAL-ES de Jornalismo.

A apresentação cultural dos malabaristas deu 
um tom especial ao lançamento do prêmio. Em seu 
discurso, o presidente do Sindifiscal, Getúlio Ramos 
Pimentel, explicou que o prêmio tem como objeti-
vo apresentar para sociedade a imagem do fisco. 
“Queremos mostrar o fisco verdadeiro, o fisco ci-
dadão, voltado para o fortalecimento da sociedade. 
Queremos mostrar a importância da nossa catego-
ria, pois o recurso arrecadado pelo fisco vai para a 
saúde, segurança, transporte e outras áreas”.

A presidente do Sindijornalistas-ES, Suzana Ta-
tagiba, ressaltou que a premiação demonstra não 
somente a importância do trabalho do fisco, mas 
também da atuação dos jornalistas. “É um reco-
nhecimento da relevância da mídia no processo 
democrático da liberdade de imprensa e do traba-

lho dos jornalistas”, afirmou Suzana. 
O deputado estadual César Colnago e o secre-

tário estadual de transportes e obras públicas Nei-
valdo Bragato também participaram do evento.

Após a solenidade de lançamento do prêmio, 
o mestre de cerimônia e diretor de comunicação 
do sindicato, Guilherme Pedrinha, convidou toda 
diretoria do SINDIFISCAL-ES ao palco para cantar 
o parabéns ao sindicato. O bolo entrou em cena e 
em coro todos cantaram o “parabéns pra você” ao 
sindicato e ao fisco capixaba.

E quando o sindicato faz aniversário, presen-
teia aos filiados. A auditora fiscal Luciana Neves 
foi premiada com diárias do Hotel Aroso, cedidas 
gentilmente por Gustavo Aroso.

A festa acabou com gostinho de quero mais. 
Que venha a próxima em 2011!

E será em 2011 que conheceremos os vencedo-
res do Prêmio SINDIFISCAL-ES de Jornalismo que 
levarão para casa, além do prêmio em dinheiro, 
um lindo troféu assinado pela artista plástica Ana 
Paula Castro. Está lançado do desafio.

O SINDIFISCAL-ES agradece a todos que presti-
giaram os eventos do Jubileu e fizeram a festa da 
Família Fisco acontecer.

Baile Anual do Fisco: Uma noite para guardar na memória

Prêmio SINDIFISCAL-ES 
de Jornalismo

A iniciativa vai premiar matérias vei-
culadas na imprensa capixaba no perío-
do entre 07 de novembro de 2010 e 31 
de agosto de 2011. Os trabalhos inscri-
tos devem tratar dos seguintes temas: a 
importância do trabalho do fisco para o 
Estado e a sociedade, educação tributá-
ria, inclusão tributária do empreendedor 
individual e atuação e trabalho do Sindi-
fiscal –ES. A premiação, cujas inscrições 
serão realizadas durante todo o mês de 
agosto de 2011, contempla as categorias 
telejornalismo, radiojornalismo, internet 
e jornalismo impresso. 

Confira o regulamento na página 16 
do jornal Ação Fiscal.

Suzana Tatagiba - Presidente do SINDIJORNALISTAS-ES

Dalva Frinhani - Proprietária da Le Chocolatier,  
uma das parceiras do SINDIFISCAL no evento

Sr Moacir Loureiro e esposa

Luciana Neves - Ganhadora das diárias do Hotel Aroso
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