
EssE vEto não dá pra Engolir!
Filiada à FENAFIM

Pousada: negociação à vista

DATA BASE

Sindiffim
homenageia
a mulher

Página 3

Página 4

QuinQuênio: agora é com a ação pEnal

A venda da Pousada da Affim, em 
Caldas Novas, pode ser consolidada a qual-
quer momento. Desde que foi colocada à 
venda essa unidade de lazer foi objeto de 
propostas e contrapropostas, entre a enti-
dade e diversos interessados. Por último, 
manifestou especial interesse a Associação 
dos Servidores Federais em Transportes - 
ASDNER. Dia 4 de março, acompanhados 

pelo presidente da Affim, Elisio Gonzaga, 
visitaram a Pousada a presidente da ASD-
NER, Nilza Ávila Ribeiro, juntamente com 
a diretora da Regional do Distrito Federal, 
Eliene Maria Marques Silva, e Barsanulfo 
Pereira Gomes, que é o diretor Regional 
daquela entidade em Goiás e Tocantins. A 
ASDNER é integrada por funcionários do 
DENIT e Ministério dos Transportes.

Elisio Gonzaga mostrou a Pousada de Caldas da Affim a Nilza Ribeiro,
Eliene Marques e Barsanulfo Gomes, diretores da ASDNER

Vera Lucia S. Martins, diretora da 
Affim e Sindiffim, em momento de 

oração pelo Dia da Mulher

Elisio Gonzaga conversa com o presidente da
Câmara e lamenta a manutenção do veto do prefeito
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Poucas horas após o Poder Legisla-
tivo goianiense aprovar o veto do prefeito 
Paulo Garcia às emendas que eles mes-
mos haviam aprovado por unanimidade, 
negando aos Auditores de Tributos do mu-
nicípio o direito constitucional à data base 
no dia 1º de maio, a Affim protocolava um 
Mandado de Segurança no Poder Judiciá-
rio do Estado de Goiás para obrigar o pre-
feito a cumprir a legislação. 

 Tudo aconteceu no dia 3 de mar-
ço último quando, pela manhã, a Câmara 
Municipal aprovou o veto do prefeito às 
emendas que garantiriam a isonomia da 
data a todos os servidores municipais. Na 
tarde do mesmo dia, exatamente às 15 ho-
ras, os Diretores da Affim, Elisio Gonzaga 
da Silva (Presidente), José Carlos Nogueira 
Fernandes (Diretor Jurídico) e o advogado 
Benedito Faleiro da Silva (membro do Con-
selho Deliberativo) protocolaram a Ação 
de Mandado de Segurança Coletivo.  

O objeto da ação é garantir o cum-
primento da Lei Complementar Municipal 
nº 183, de 2008 e os dispostos nos incisos 
X e XI do artigo 37, da Constituição Fede-
ral, que assegura a referida data base no 
dia 1º de maio de cada ano, a todos os 
Funcionários do Município de Goiânia. O 
processo tramita no Juízo da 3ª Vara dos 
Feitos da Fazenda Pública Municipal, ten-
do como condutor do processo o magistra-

do José Proto de Oliveira. 
Conforme explicou o advogado Be-

nedito Faleiro, “trata-se a presente ação, 
com pedido de liminar, da restauração do 
direito à data base da categoria dos Au-
ditores de Tributos Municipais, previsto, 
desde a Constituição Federal de 88, arti-
go 37, X; passando pela Lei Orgânica do 
Município de Goiânia, artigo 28, VI; e pela 
Lei Complementar nº 183/2008, artigo 
23, e ainda, por desrespeito à isonomia 
constitucional, prevista no artigo 5º, caput 
da Constituição, face à aplicação da data 
base para outras categorias, em fragran-
te lesão aos direitos dos Auditores Fiscais,  
preteridos na aplicação da lei pelo Prefeito 
de Goiânia”. 

A violação do direito dos filiados se 
deu, primeiramente, na data-base do mês 
de maio de 2.014, do índice de 6,28%, não 
aplicado para os Auditores de Tributos Mu-
nicipais, embora continuasse a ser conce-
dida a outras categorias, no mês de janeiro 
de 2.015, por meio da Lei nº 9.528, de 29 
de janeiro de 2015, em total afronta à Car-
ta da República, e ao direito local que rege 
a matéria. 

Como o Juizado onde o processo tra-
mita é bastante célere, acredita-se que no 
prazo máximo de 120 dias haverá a deci-
são que reparará o direito dos Auditores de 
Tributos do Fisco Municipal de Goiânia.

Deveríamos estar comemorando, 
neste março de 2015, o aniversário de nos-
sa querida AFFIM-Goiânia (dia 10), com ati-
vidades festivas, muita alegria e homenage-
ando nossas colegas pelo Dia Internacional 
da Mulher (8 de março).

Infelizmente, não há clima para co-
memorações. Nossa categoria está entris-
tecida e, mais que isso, revoltada com as 
atitudes da administração municipal que 
desprestigiou os Auditores de Tributos do 
Município, negando-lhes o direito à Carreira 
Típica de Estado, assegurada pela Constitui-
ção Federal e já prometida pelo prefeito e 
pelo secretário de Finanças; e negando-lhes, 
por último, a data-base do dia 1º de maio de 
cada ano, num flagrante descumprimento 
à isonomia constitucional, prevista em lei e 
já aplicada para outras categorias, em fra-
grante lesão aos nossos direitos. Além dis-
so, a categoria manifesta-se decepcionada 
com a maioria dos vereadores municipais 
que se submeteu à manobra política do Exe-
cutivo e, incoerentemente, votou a favor do 
veto do prefeito às emendas no Projeto que 
concede a referida isonomia.

Por isso não há clima para come-
morações e nem mesmo tempo, pois as 
lideranças da categoria estamos muito ocu-
padas com as estratégias e providências, 
inclusive jurídicas, visando assegurar à cate-
goria o que lhe é devido. E preocupadas com 
o descaso da administração municipal que 
insiste em esvaziar as condições físicas e 
humanas de trabalho dos responsáveis pela 
arrecadação de tributos. O sucateamento 
do setor já beira o estado de calamidade 
pública; e a defasagem de Auditores já ul-
trapassa os limites do suportável: cerca de 
30 para uma realidade que exige 120 ser-
vidores. Vergonhosamente, cidades como 
Anápolis e Rio Verde têm o mesmo número 
de auditores que uma capital do porte de 
Goiânia. 

Portanto, colegas, não há clima para 
comemorações. É tempo de luta, tendo 
como norte a Justiça; como limites, a sensa-
tez; e como combustível, a ousadia.

Elísio GonzaGa da silva

Affim vai à Justiça
pela data base

EDITORIAL
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vice PresiDente: nivalci luiz De castilho
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Diretora sociocultural: ana lúcia De Moura Dornelas
Diretor De esPorte e lazer: Miralho BraGa De alMeiDa

CONSELHO DELIBERATIVO
antonio João loPes rocha             
JoaquiM eDison Dos santos            

Dário Délio caMPos                         
José Marcos Pereira                        

Jeová De alcântara loPes                
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Diretor: rafael José silva corrêa
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BeneDito faleiro Da silva                  
aulino Bezerra liMa

SUPLENTES
aBel araúJo filho

ruBens José fernanDes
vanessa luDovico De alMeiDa

tânia Maria Basilio
ranulfo francisco DiaMantino
Giril-lene cânDiDa MachaDo

álvaro Pereira Da silva

CONSELHO FISCAL
sonisMar vicente Batista                   

Manoel Martins leMes                       
Milton De Paula caixeta

SUPLENTES
José Jacinto De Melo

rosana Mérola Martins
sinGo Matsuura

Momento em que Diretores da Affim protocolaram a ação pela conquista do direito à data base
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Sem clima, 
nem tempo



A administração do município de 
Goiânia está tendo a ousadia de des-
cumprir o veredito do Supremo Tribunal 
Federal, no caso do pagamento do quin-
quênio aos Auditores de Tributos do Fisco 
Municipal. O Mandado de Segurança que 
a Affim impetrou para assegurar esse di-
reito aos associados transitou em todas 
as instâncias e, por fim, foi julgado pro-
cedente pela Ministra Carmém Lucia, no 
STF.

Ato seguinte, o Judiciário expediu 
Mandado de Citação ao prefeito de Goi-
ânia para cumprir a decisão suprema na 
forma da lei. No dia 12 de fevereiro de 
2015, o Procurador do município acolheu 
o referido Mandado e despachou para 
que a secretaria de Gestão de Pessoas 
o cumprisse. 

O prazo para que o quinquênio fos-
se incluído na folha de pagamento da 
prefeitura venceu dia 16 de março. Mas 
isso não aconteceu e o secretário Paulo 
Cesar Fornazier avocou para si a decisão 
de não cumprir a Ação Judicial. 

Isso é uma afronta à instância má-
xima do Poder Judiciário e um desres-
peito à nossa categoria. Os advogados 

Prefeitura afronta o STF
e vai sofrer ação penal
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A decisão do Supremo Tribunal 
Federal em favor da Affim foi publicada 
no dia 31 de outubro último, garantindo 
aos Auditores de Tributos do Fisco Muni-
cipal da ativa, aposentados e também às 
pensionistas, desde que filiados à Affim, 
o direito ao pagamento do adicional por 
tempo de serviço (quinquênio) com a in-
clusão do adicional de produtividade.

Contudo, a medida retroage ao 
dia 3 de março de 2011, data em que a 
Affim Goiânia interpôs a Ação de Manda-
do de Segurança Coletivo para assegurar 
os direitos da categoria; o que significa 
que temos uma diferença a receber rela-
tiva a, aproximadamente, 48 meses. 

Neste março de 2015, colegas, 
completa quatro anos essa nossa luta, 
na Justiça, contra o governo municipal, 

para restabelecer o direito líquido e certo 
previsto no artigo 90, § 4º, da Lei Com-
plementar nº 011/92 que estabelece o 
cálculo do quinquênio sobre a produtivi-
dade.

A injusta base de cálculo que 
usurpa nossos direitos foi implantada 
pelo art. 14 da Lei 8.904/2010 (Plano 
de Cargos e Salários) que desconsidera 
a incidência da produtividade sobre o 
cálculo da citada gratificação adicional, 
o que acarreta perda nos vencimentos/
proventos dos nossos associados, de for-
ma ofensiva aos princípios da irredutibili-
dade de vencimentos prevista na própria 
Constituição Federal. 

Vencemos em todas as instâncias 
do Judiciário. Agora vamos lutar incansavel-
mente pelo cumprimento da ação ganha.

Quatro anos de luta!

da Affim já estão tomando providências 
para protocolar as ações penais cabíveis.

Essas ações consistem no paga-
mento de multa pelo secretário de Ges-
tão de Pessoas (de seu próprio bolso!), 
podendo culminar com sua prisão e per-

da de função. 
O prefeito, por sua vez, como au-

toridade que responde pelo Executivo 
municipal, deve sofrer ação por improbi-
dade administrativa, com risco de perda 
do mandato.

Sob a direção do presidente Nivalci Luiz De Castilho, 
aconteceu no dia nove de março deste ano a Assembleia 
Geral Extraordinária do Sindiffim. Na oportunidade, foram 
expostas, discutidas e votadas as diversas ações judiciais 
de iniciativa do Sindicato em favor da categoria. Com 
ampla participação dos associados presentes, as ações 
foram aprovadas por unanimidade.  Também foram dis-
cutidos outros pleitos da categoria junto à administração 
municipal. As associadas presentes foram homenageadas 
pelo Dia Internacional da Mulher. A Assembleia aconteceu 
na sede da categoria, no Setor Jaó.

A Diretoria da Confederação Nacional dos Servidores 
Públicos, eleita para o biênio 2015/2017, foi empossada 
no dia 12 de março, em cerimônia realizada no Rio de 
Janeiro. O colega Elisio Gonzaga da Silva, presidente da 

abrange Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Na presidência 
da entidade foi empossado Antonio Tuccilio, de São Paulo, 

Confederação na incessante luta pelo direito dos servidores 
públicos e não poupou críticas à crise política e econômica 
pela qual passa o país.
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Com piscinas de água quente para adultos e 
crianças e confortáveis apartamentos, o Clube da 
Affego em Caldas Novas está disponível e sendo fre-
quentada pelos associados da Affim Goiânia. Pelo 
convênio firmado entre as duas entidades, as condi-
ções oferecidas aos nossos associados são as mes-
mas oferecidas aos affegueanos. Os interessados 
podem fazer suas reservas na própria Affego (fone 
3218-5051 – ramais 221 e 224) ou na Secretaria da 
Affim. Vamos lá conferir?!

Caldas com água quente

Receitas e despesas compatíveis

Depois de votar, por unani-
midade, a favor das emendas que 
garantem a isonomia da data-base 
aos funcionários municipais, veta-
das pelo prefeito Paulo Garcia, a 
maioria dos vereadores goianienses 
votou contra a isonomia e a favor do 
veto do prefeito. Dá pra entender ta-
manha incoerência?!... Infelizmente 

dá, porque a vergonhosa compra de 
votos ainda grassa (que desgraça!) 
no meio político, corrompendo os 
poderes Legislativo e Executivo. Mas 
não dá pra engolir! Por isso nossa 
luta está agora no âmbito do Judici-
ário. E como a lei está a nosso favor, 
a vitória pelos direitos da categoria é 
uma questão de tempo.

Não dá pra engolir!

Merecida homenagem ao Dia da Mulher, 8 de março, aconteceu no Salão Social da Affim-Goiânia, Setor Jaó, momentos antes 
da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato da categoria, realizada na manhã no dia 9 de março. O presidente do Sindiffim, 
Nivalci de Castilho, enalteceu a sensibilidade feminina e atribuiu-lhe, simbolicamente, o mérito de perfumar o mundo. Todas as 

associadas presentes receberam rosas e posaram ladeadas pelos presidentes da Associação e do Sindicato.

“Estamos muito unidos”, 
ressaltou o presidente do Fonaca-
te e da Febrafite, Roberto Kupski, 
ao evidenciar a força da catego-
ria na luta pela aprovação, ainda 
neste semestre, das Propostas 
de Emenda Constitucional – PEC 
de número 555/06 e 56/14. Ele 
falou durante o ato público reali-
zado dia 11 de março, no auditó-
rio Nereu Ramos da Câmara dos 
Deputados. Estavam presentes 
diversos deputados federais e se-
nadores.

A PEC 555/06 põe fim à 
contribuição previdenciária sobre 
os proventos dos servidores públi-
cos aposentados e pensionistas; 
a PEC 56/14 assegura proven-
tos integrais à aposentadoria por 
invalidez do servidor público. A 
categoria pediu o apoio dos par-
lamentares pela aprovação, tam-
bém, do projeto de lei 4434/08, 
que dispõe sobre o reajuste dos 
benefícios mantidos pelo regime 
geral de previdência social e o ín-
dice de correção previdenciária.

Pressão em ato público

Com redução significa-
tiva das taxas de juros, direto-
res da SICOOB / Secovicred 
apresentaram, aos diretores 
da nossa Associação, propos-
tas para renegociar Operação 
de Crédito, visando compa-
tibilizar receitas e despesas 
da Affim-Goiânia. Isso acon-

teceu dia 26 de fevereiro, em 
reunião realizada na nossa 
sede, Setor Jaó, quando o 
presidente Elisio Gonzaga e 
o tesoureiro João Batista Tei-
xeira receberam os senhores 
Silvio Romero Adorno e Adão 
Ferreira, diretores daquela en-
tidade de crédito.

Ato público nacional realizada dia 11 de março,
pela aprovação das PECs 555/06 e 56/14

Elisio Gonzaga e João Batista Teixeira negociam com
Silvio Romero Adorno e Adão Ferreira


