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Prêmio Gestor Público
Avaliadores recebem treinamento e
percorrem o Estado para conhecer os
Prêmio Gestor Público
projetos inscritos.
O grupo de avaliadores da edição 2012 do Prêmio Gestor Público (PGP), que neste ano destaca o tema “Educação”, recebeu treinamento no dia 31 de julho, no auditório
do Sindifisco-RS. A capacitação foi realizada pelo Comitê
Técnico do PGP, que é formado pelos colegas Delso Brenner, Getulio Lago, José Flávio Oliveira, Paulo Lucena Borges e pela coordenadora do Prêmio e diretora de Assuntos de Aposentados e Pensionistas do Sindicato, Virginia
Cano.
No dia 5 de setembro, os avaliadores do PGP iniciaram
as apresentações dos projetos avaliados. Aproximadamente 170 projetos estão concorrendo. Os vencedores serão
conhecidos publicamente em solenidade a ser realizada na
noite do dia 13 de novembro, no Teatro Dante Barone da
Assembleia Legislativa do RS.
O Prêmio Gestor Público tem como foco o reconhecimento de boas práticas administrativas e de bons projetos
das administrações públicas dos municípios gaúchos, que
tragam resultados positivos para as comunidades locais,
impulsionando o desenvolvimento e o crescimento social
e econômico.

Conselho superior da Cage toma posse

Setembro 2012 | INTEGRAÇÃO

As diretorias do Sindifisco-RS e da Afisvec
prestigiaram o evento, que contou com as presenças do secretário da Fazenda Odir Tonollier,
gestores das subsecretarias e servidores da Sefaz RS.
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Os membros do Conselho Superior da Contadoria e
Auditoria-Geral do Estado (Cage), criado pela Lei Orgânica nº 13.451 de 2010, que dispõe sobre o sistema de
controle interno do Estado do Rio Grande do Sul, tomaram posse no dia 1º de agosto em cerimônia realizada no
auditório da Sudesq, na Secretaria Estadual da Fazenda
do RS (Sefaz RS).

Integrantes do Conselho Superior da Cage:
Presidente: Luiz Paulo Freitas Pinto.
Membros Titulares: Renato Scapin; Maria
Vitória Jesinski; Paulo Alfredo Lucena Borges;
Alberto Araguaci da Silva; Suzana Cristina Rael
Rodrigues; Tarcísio De Conto; Susana Fagundes Garcia;
Antônio Valcir Capa; Gilberto Fonseca Raymundo; Liege Munhós de Campos.
Membros Suplentes: Sirlei Teresinha Walenciuk; Alvaro Almeida Berrutti; Aurélio Paulo Becker; Edemar
Roque Castaman.
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AFTEs gaúchos participam da V Plenaﬁsco e do V Conaﬁsco
O Fisco Estadual Brasileiro esteve
reunido em Maceió (AL) para a realização da V Plenária Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Plenafisco) e
do V Congresso Extraordinário do
Fisco Estadual e Distrital (Conafisco), que aconteceu entre os dias 13 e
17 de agosto. O tema central dos dois
eventos, que ocorreram simultaneamente, foi “O papel do Fisco na erradicação da miséria”.
O vice-presidente do Sindicato,
Celso Malhani, os diretores Edison
Zart e Virgínia Cano, o presidente da
Afisvec, Abel Ferreira, e os colegas
Eduardo Zurlo Pires, Ivani Müller,
Altemir Feltrin e Maria Walewska
participaram da Plenária na condição de delegados do Sindifisco-RS.
Os diretores Getulio Lago, Silvia
Grewe e Carmen Costa reforçaram
a equipe gaúcha, que contou, ainda, com a participação dos AFTEs
Ana Beatriz Cunha, Carlos Alberto
Oliveira, Delmirio Souza, Fernanda
Souza, Gonar Fernandes, Joaquim
Oliveira, Maria Teresinha Lenz, Neli
Schorpf e Paulo Grewe. O presidente
da Febrafite, Roberto Kupski, também participou do evento.

Durante os encontros, foi debatido o crescimento com sustentabilidade e a erradicação da pobreza, a
reforma tributária, o uso da Administração Tributária como instrumento para a erradicação da miséria,
a importância da participação dos
servidores na gestão das agências de
previdência dos estados, a tecnologia
a serviço da Administração Tributária e a função social dos tributos.
A diretora do Sindifisco-RS, Silvia Grewe, e Getulio Lago, diretor do
Sindicato e da Fenafisco, participa-

ram como palestrantes, respectivamente, nos painéis “Fisco e Sociedade Juntos na Busca da Função Social
dos Tributos” e “A Nova Proposta da
Fenafisco Para a Reforma Tributária”.
Foram aprovados diversos indicativos de relevância para a classem
como, por exemplo, o posicionamento contrário à privatização da
previdência dos Servidores Públicos,
entre outros.
Além das várias moções que resultaram da Plenária, foi aprovada a
filiação da Fenafisco à Internacional
do Serviço Público (ISP Brasil).

RS concorre com 30 projetos
a ampla participação dos municípios gaúchos é um indicativo do comprometimento da sociedade gaúcha no
processo de educação”.
Os dez projetos com maiores pontuações receberão
certificados e participarão da solenidade de premiação,
que ocorrerá no dia 20 de novembro, em Brasília. Os
três melhores receberão troféus e prêmios em dinheiro
de R$15 mil, R$10 mil e R$ 5 mil, para o primeiro, segundo e terceiro colocados, respectivamente.
Os nomes dos dez finalistas do Prêmio serão publicados no site do Sindifisco-RS no dia 20 de outubro.
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Dos 198 projetos
inscritos na primeira edição do Prêmio
Nacional de Educação
Fiscal, promovido pela Febrafite em parceria com a Esaf
e com o Programa Nacional de Educação Fiscal, 30 são
do Fisco gaúcho. O Rio Grande do Sul é o segundo Estado com maior número de inscrições, atrás apenas do
Amazonas, que inscreveu 51 projetos, todos de Manaus.
Para o presidente do Sindifisco-RS, Luiz Antônio
Bins, “a grande quantidade de projetos apresentados e
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Sindiﬁsco-RS comemora dois anos de atuação
O coquetel em comemoração ao segundo aniversário
do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração
Tributária do Estado do Rio Grande do Sul (SindifiscoRS) aconteceu na agradável noite do dia 4 de setembro,
a beira do Rio Guaíba, na sede social da Entidade, em
Porto Alegre (RS).
O evento contou com a presença da diretoria do
Sindicato, filiados, funcionários e convidados ilustres,
acompanhados de amigos e familiares, que celebraram
os dois anos de atuação desta jovem Entidade, que se
consolida como representante e defensora primordial da
categoria dos Agentes Fiscais do Tesouro do Estado do
RS (AFTEs).
Prestigiaram o evento, André Paiva, secretário adjunto da Secretaria da Fazenda do RS, representando
o secretário Odir Tonollier, Ciro Simoni, secretário da
Saúde do RS, deputado estadual Carlos Gomes, representando a Assembleia Legislativa do RS, Acélio Tatsch
Muratt, chefe de gabinete da presidência da Assembleia
Legislativa, Abel Ferreira, presidente da Associação dos
Fiscais de Tributos Estaduais do RS (Afisvec) e diretores
da Afisvec, Ugapoci, Afocefe, Cejus, Servicoop, Assep,

Agacor, Ajuris, Iargs, e Aiamu.
Resultado da fusão entre o Sindicato dos Auditores
de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul
(Sindaf-RS), fundado em 10 de outubro de 1995, e o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul (Sindifisco-RS),
fundado em 19 de dezembro de 1988, o Sindifisco-RS foi
constituído no dia 2 de setembro de 2010.
Dupla comemoração
“Estamos aqui, hoje, brindando não apenas o Sindifisco-RS, mas, também, o transcurso de mais um aniversário da união e congregação de todos os AFTEs,
integrantes desta tão importante carreira típica de Estado, responsável pela administração tributária gaúcha
e, atualmente, também, pelo controle interno e pela administração financeira do Estado”, afirmou o presidente
do Sindifisco-RS, Luiz Antônio Bins, durante o seu discurso, proferido após a exibição do vídeo institucional,
realizado pelo Sindicato em parceria com a Afisvec, com
o objetivo de apresentar para a sociedade a importância
da categoria para o desenvolvimento do Estado.
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Homenagem
Ao encaminhar o descerramento das
fotos dos ex-presidentes Valmor Simonetti
e João Antônio Marins, o presidente Bins
homenageou, nas pessoas dessas duas lideranças, todos os seus antecessores, que
contribuíram na construção das Leis Orgânicas e culminaram na nova carreira de
AFTE e na unificação das entidades representativas da categoria.
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O discurso completo do presidente e as
fotografias do evento podem ser acessados
no site do Sindifisco-RS.
www.sindifisco-rs.org.br

Política

AFTEs conhecem
propostas para
Porto Alegre

Café com
Candidato

União Gaúcha deﬁne
escritório para ajuizar
ação da previdência

A inciativa do Sindifisco-RS e da Afisvec de realizar
uma série de encontros com os candidatos à Prefeitura
de Porto Alegre permitiu uma maior aproximação entre
a categoria e os prefeituráveis da capital gaúcha.

O Conselho Deliberativo da União Gaúcha escolheu, em reunião realizada na Assembleia Legislativa do RS, no dia 23 de julho, o escritório de
advocacia que vai representar a entidade em ação judicial que pretende contestar o aumento da alíquota
previdenciária dos servidores públicos do RS para
13,25%, que foi realizado sem a apresentação de cálculo atuarial.
Na ocasião, também estiveram em pauta a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 219/2011),
que trata do financiamento do pagamento dos benefícios previdenciários dos Servidores Públicos
dos regimes de repartição simples e do Funpresp, e
o Projeto de Lei (PL 183/2012), que trata do reajuste
dos Servidores que tiveram a aposentadoria calculada pela média no RS.
No dia 27, membros da diretoria da União Gaúcha estiveram reunidos com o escritório de advocacia para definir os termos da ação judicial.

Irajá Rodrigues
registra história
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Os candidatos José Fortunati (PDT), da coligação “Por Amor a Porto Alegre”, Wambert Di Lorenzo
(PSDB), que concorre pela coligação “Porto Alegre Para
Todos”, Adão Villaverde (PT), da coligação “Frente Popular – Governo de Verdade” e Manuela D’Ávila (PCdoB),
da coligação “Juntos por Porto Alegre”, participaram do
Café com Candidato, respectivamente, nos dias 24, 28 e
31 de agosto e 18 de setembro.

O Agente Fiscal aposentado
Irajá Andara Rodrigues gravou,
no dia 1º de agosto, na sede administrativa do Sindifisco-RS, relatos de sua trajetória no âmbito do
Fisco gaúcho. O registro faz parte
do projeto Centro de Memória
da Secretaria da Fazenda do RS, que é uma iniciativa do Sindicato.
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Ato público defende revisão da dívida gaúcha
O Sindifisco-RS, a Afisvec e outras 62 entidades estão à frente da campanha “Dívida
do RS: Vamos passar a limpo essa conta!”, lançada em 18 de julho. O grupo questiona os
valores da dívida gaúcha com a União. Para
dar visibilidade pública à campanha, os signatários da iniciativa realizaram, no dia14 de
agosto, um ato público no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa do RS.
Conforme dados da Secretaria Estadual
da Fazenda, o saldo devedor da dívida gaúcha, que era de R$ 9,5 bilhões em 1998, já
ultrapassa a casa dos R$ 40 bilhões, embora
tenha sido pago, nesse período, mais de R$
18 bilhões. Só em 2011, foram cerca de R$
2,5 bilhões que migraram dos cofres gaúchos
para a União.
O que preocupa as entidades, além da discrepância entre a inflação do período (133%)
e os altos encargos financeiros da dívida, balizados pelo IGP-DI mais juros de 6% ao ano
(totalizando 589%), é o comprometimento
da capacidade do Estado de investir em serviços públicos para a população.

Para o presidente do Sindifisco-RS, Luiz
Antônio Bins, que defende o refazimento do
contrato da dívida pública, “não é admissível que o RS, que não tem recursos mínimos
para implementar políticas públicas nas áreas de saúde, educação e segurança, e sequer
consegue realizar investimentos anuais de
R$ 1 bilhão, transfira para a União, a título de
pagamento da dívida pública, mais de 13%
da sua receita líquida”.
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Sindiﬁsco-RS Participa de evento sobre precatórios
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No dia 23 de julho, o Sindifisco-RS esteve representado pelo vice-presidente da entidade, Celso Malhani,

na cerimônia de abertura do I Fórum
da Semana Estadual de Conscientização
dos Direitos dos Precatoristas no Estado
do RS, que aconteceu no Plenário 20 de
Setembro, na Assembleia Legislativa do
Estado.
A partir da aprovação do projeto de
lei (PL 70/2012), de autoria do deputado
Frederico Antunes (PP), o evento passa
a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Rio Grande do Sul. O objetivo, segundo o texto do PL, é “realizar atividades conjuntas entre entidades públicas e
entidades da sociedade civil, visando promover o debate
sobre a atual situação dos precatórios no nosso Estado”.

Geral

Sindicato debate
Administração
Tributária
O presidente do Sindifisco-RS, Luiz Antônio Bins, participou como debatedor da
palestra Administração Tributária como
Instituição Constitucional, durante o 1° Seminário AIAMU de Administração Tributária
Municipal, que aconteceu nos dias 19 e 20 de
julho no auditório da Associação dos Agentes
Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre
(AIAMU), em Porto Alegre, RS.
O painelista foi o presidente da Associação Pernambucana dos Fiscos Municipais (Apefisco), Carlos Cardoso
Filho, representante da Federação Nacional dos Auditores
e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim).

Entidades comemoram a chegada
de novos agentes ﬁscais

A pesada carga tributária suportada pelos brasileiros e o baixo
índice de investimento
em serviços públicos
para a população foram
alguns dos temas da palestra Impostômetro
e a Federação, proferida pelo presidente
do Sindifisco-RS, Luiz
Antônio Bins, no dia
22 de agosto, durante
o 1º Congresso Sobre
Questões Polêmicas
no Direito Tributário,
nos Tribunais e no
Processo Administrativo, que aconteceu em
Porto Alegre (RS).
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As diretorias do Sindifisco-RS e da
Afisvec recepcionaram os novos Agentes
Fiscais do Tesouro do Estado com um animadíssimo jantar de boas-vindas, que foi realizado na sede náutica do Sindifisco-RS, em
Porto Alegre, na noite do dia 22 de agosto.
Em clima descontraído, que contou, também, com a presença de familiares dos
AFTEs, os presidentes das duas Entidades representativas da categoria saudaram a
chegada dos novos colegas. Na ocasião, fizeram uma breve apresentação do Sindicato
e da Associação, enfatizando a importância do trabalho integrado que vem sendo realizado pelo Sindifisco-RS e pela Afisvec, além dos benefícios oferecidos para filiados
e associados.
O presidente do Sindifisco-RS, Luiz Antônio Bins, enalteceu o trabalho realizado
pela categoria em prol do Estado e da sociedade, destacando a importância do ingresso
dos novos colegas, que vêm contribuir para o cumprimento das missões institucionais
da Receita Estadual e da Secretaria da Fazenda. Na ocasião, Bins procurou tranquilizar os novos AFTEs quanto ao direito ao recebimento da ajuda de custo pela remoção,
mesmo inicial, para as cidades do interior do Estado. Ao final, Bins desejou sucesso a
todos os novos AFTEs, ressalvando: “O sucesso de vocês é o sucesso da nossa categoria”.
Aproveitando a ocasião, colegas filiaram-se ao Sindifisco-RS e associaram-se à Afisvec.

Impostômetro
e a Federação
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Sindiﬁsco-RS apoia pacto por compromisso social
O presidente do Sindifisco-RS,
Luiz Antônio Bins, participou do
evento “Copa, Olimpíadas e Eleições: qual é o legado para a sua cidade?”, realizado no dia 13 de agosto,
no auditório da Faculdade Monteiro
Lobato, em Porto Alegre.

O Sindicato é um dos apoiadores
da iniciativa, que é organizada por
três entidades: Atletas pela Cidadania, Instituto Ethos – através do
projeto Jogos Limpos – e Rede Social
Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis – por meio do Programa

Cidades Sustentáveis em parceria
com a Fundação Avina e a Amarribo
Brasil.
Na ocasião, os candidatos que
concorrem à Prefeitura de Porto
Alegre nestas eleições assinaram os
termos de compromissos propostos pelas organizadoras: “Programa
Cidades Sustentáveis” – que estimula ações para o desenvolvimento
sustentável em cidades brasileiras -,
“Termo de Compromisso Cidades
do Esporte” – que prevê a garantia
do acesso ao esporte pela população
– e “Pacto pela Transparência Municipal” – referente à transparência da
gestão e dos gastos públicos.
O evento aconteceu nas 11 cidades-sedes da Copa do Mundo de
2014 em que ocorrem eleições municipais neste ano.

Marque na Agenda
Nos dias 20 e 21 de outubro
acontece mais uma edição do
Peixe na Brasa. O tradicional evento gastronômico do
Sindifisco-RS será realizado
na sede do Cassino, na cidade de Rio Grande (RS). Está
incluído na programação, o deslocamento até a cidade
uruguaia de Rio Branco (vizinha de Jaguarão), onde os

participantes poderão passear e fazer compras nos free
shops.
BAILE: O baile de final de ano promovido pelo
Sindifisco-RS e pela Afisvec será realizado no dia 24 de
novembro, na Sogipa.
Mais informações no Sindifácil:
Telefone: (51) 3226-7300
E-mail: sindifacil@sindifisco-rs.org.br.
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Expediente
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