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As duas entidades representativas 
dos auditores de tributos do município de 
Goiânia, Affim e Sindiffim, começam 2016 
com os novos diretores eleitos (dia 8 de 
dezembro último) e empossados (dia 12 
daquele mês). Para presidente da Asso-
ciação foi reeleito Elisio Gonzaga da Silva, 
tendo como vice Manoel Brasil de Siqueira; 
primeiro secretário, Paulo de Tarso Veiga; 
tesoureiro, João Batista Teixeira de Paula; 
e como diretores Luiz Antonio de Almeida 
(Patrimônio); Ana Lúcia de Moura Dorne-
las (Sócio Cultural); Jeová de Alcântara 
Lopes (Divulgação); Benedito Faleiro da 
Silva (Jurídico); Sandra Evangelista da Ro-
cha (Esportes e Lazer) e Carmelita Araujo 
de Azevedo (Aposentados e Pensionistas). 
E também os integrantes dos conselhos 
Deliberativo e Fiscal (relacionados no Ex-
pediente deste informativo).

Na presidência do Sindiffim, Manoel 
Brasil de Siqueira sucedeu Nivalci de Cas-
tilho, na Presidência. Também foram elei-
tos e empossados Elisio Gonzaga (na Vice), 

Paulo de Tarso Veiga (Tesouraria), Selma 
Nuines Vitória (Secretaria), Luiz Antonio 
de Almeida (Jurídico), Alexandre Macedo e 
Morais (Comunicação) e Ana Lucia de Mou-
ra Dornelas (Social).

No Conselho de Administração: Car-
melita Araújo de Azevedo, Iracema da Silva 
Trinta, Maria Lúcia Cândida de Souza, Me-
lissa Andrade C. Fernandes e Nivalci Luiz 
de Castilho (titulares); Daniela Sousa de 
Paula, Maria Inês Carmo Lima, Regina de 
Fátima Oliveira, Surlene Mendanha Borges 
Melo e Tânia Mara dos Santos (suplentes).

No Conselho Fiscal do Sindiffim fo-
ram empossados Neila de Azevedo Schults, 
Vanessa Ludovico de Almeida e Vera Lúcia 
S. Moura Martins (titulares); Edna de Oli-
veira Bonfim, João Eudes de Araújo e San-
dra Evangelista da Rocha (suplentes).

A eleição nas duas entidades trans-
correu num clima de muita harmonia e fra-
ternidade entre auditores em atividade e 
os aposentados, numa autêntica festa da 
Democracia.

Mesmo sendo psicológico, o clima 
de início de ano nos renova para a vida em 
todas as suas manifestações. E quando 
essa renovação de energias está alicerçada 
nas realizações do ano findo, aí nem se fala.

Os auditores de tributos do fisco 
goianiense temos um forte alicerce para 
sustentação de nossas lutas, em 2016 e 
nos próximos anos. Proporcionalmente ao 
número de associados, poucas categorias 
no Brasil se equiparam à nossa, em reali-
zações. Este informativo reflete bem esse 
quadro, ao destacar a consolidação da 
nossa nova sede própria; a conquista do 
pagamento do Quinquênio e do pleiteado 
concurso público; a ocupação dos principais 
cargos da Administração Tributária por au-
ditores; o aborto da tentativa de parcelar o 
13º salário do funcionalismo municipal; ou-
tras conquistas administrativas e judiciais 
menores, mas também importantes; o reco-
nhecimento, o respeito e a ótima imagem 
construída pela categoria nos últimos anos, 
que considero como nosso maior patrimô-
nio; e a demonstração de grandeza, união 
e democracia evidenciada nas últimas elei-
ções da Affim e Sindiffim.

Portanto, colegas, temos motivos e 
motivações em grande monta para conquis-
tar – porque nos é de direito! – a aprova-
ção do projeto da Lei Orgânica da Adminis-
tração Tributária – LOAT, que os auditores 
encaminhamos à Administração Municipal 
através do então presidente do Sindiffim, 
Nivalcir Castilho, e do auditor José Carlos; o 
pagamento pleno do nosso 13º salário de 
conformidade com a determinação judicial; 
as demandas em nível nacional, como é o 
caso da Proposta de Emenda à Constitui-
ção – PEC de nº 186/2007, já em trâmite 
no Congresso e que busca garantir mais 
eficiência na fiscalização com mais justiça 
na arrecadação, conferindo autonomia às 
auditorias tributárias nos estados e muni-
cípios; e também da PEC 555/2006, que 
desobriga os servidores públicos aposenta-
dos de continuar pagando a Previdência; e 
outras causas de interesse direto ou indireto 
da nossa categoria.

Apesar das sólidas conquistas, cole-
gas, a vida não para – ainda bem! – e temos 
muito trabalho pela frente.

Que venham as lutas deste 2016!

Elísio GonzaGa

Associação e Sindicato
tem novas diretorias
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Diretor PresiDente: elisio GonzaGa Da silva
Diretor vice PresiDente: Manoel Brasil De siqueira

PriMeiro secretário: Paulo De tarso veiGa
seGunDo secretário: selMa nunes vitória

PriMeiro tesoureiro: João Batista teixeira De Paula
seGunDo tesoureiro: nivalci luiz De castilho

Diretor De PatriMônio: luiz antonio De alMeiDa 
Diretor sócio cultural: ana lúcia De Moura Dornelas

Diretor De iMPrensa e DivulGação: Jeová De alcântara loPes
Diretor JuríDico: BeneDito Faleiro Da silva

Diretor De esPortes e lazer: sanDra evanGelista Da rocha
Diretor De aPosentaDos e Pensionistas: carMelita arauJo De azeveDo

CONSELHO DELIBERATIVO
antônio João loPes rocha
JoaquiM eDison Dos santos
José PruDente De oliveira

vera lúcia sotkeviciene Moura
celi Faria De Moraes
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SUPLENTES
vanessa luDovico De alMeiDa 

valDison José Belchior
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aulino Bezerra liMa
valeria leanDro teixeira

JeroniMa Gonçalvez Da silva santos
José GoMes MachaDo

CONSELHO FISCAL
Manoel Martins leMes

sonisMar vicente Batista
Miralho BraGa De alMeiDa

SUPLENTES
irene olinta De oliveira
João euDes De araúJo

Milton De Paula caixeta
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Estímulos 
& ações

Dia do Auditor teve solenidade prestigiada por muitas autoridades

As eleições no Sindiffim transcorreram em clima de união e alegria



No dia 12 do 12 do ano findo, data 
dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe, 
foram registradas num grande evento as 
principais vitórias da categoria em 2015. 
Na solenidade foi inaugurada a área de 
lazer que consolida a nova sede da Affim 
Goiânia; empossadas as novas diretorias 
da Associação e do Sindiffim; e ressal-
tadas as principais conquistas adminis-
trativas e judiciais, com destaque para o 
pagamento do Quinquênio e o anúncio do 
concurso público para auditores de tribu-
tos municipais.

“Isso faz deste sábado um dia espe-
cial para nossa categoria que, unida, por 
vias administrativa e judicial resgatou di-
reitos e conseguiu novas conquistas” – dis-
se Elisio Gonzaga da Silva. Ele realçou a 
dimensão e importância da nova sede, ao 
relembrar que “saímos de duas salas com 
70 metros quadrados e de difícil acesso, 

As grandes vitórias de 2015 são
estímulos às conquistas de 2016
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na Rua 3, centro, para este patrimônio que 
muito nos orgulha e que poucas entidades 
tem; e olha que somos apenas 160 asso-
ciados, o que significa que o Auditor Tribu-
tário é capaz”. Elisio manifestou o reconhe-
cimento ao associado João Batista por sua 
ativa participação na construção da obra.

A realização do concurso público 
para Auditor Tributário Municipal foi citada 
como um preito antigo da categoria: “Se 
em 1998 éramos 80 auditores, e hoje so-
mos 40, alguma coisa está errada, pois a 
cidade cresceu e os contribuintes, nem se 
fala!” – disse Elisio, que refutou também o 
falso argumento de aumento de despesas.

Outro preito atendido foi lembrado 
pelo presidente da Affim: “Hoje, quase to-
dos os cargos referentes à Administração 
Tributária estão ocupados por auditores”; 
e agradeceu ao Secretário de Finanças, 
Jeovalter Correia, pela convivência cordial 

com a categoria.
Na oportunidade, o presidente Eli-

sio Gonzaga entregou ao presidente do 
Legislativo Municipal, vereador Anselmo 
Pereira, uma placa de agradecimento e re-
conhecimento pelo apoio e valorização do 
Auditor Tributário. E ressaltou a demons-
tração de responsabilidade daquele Poder 
ao aprovar a nova Planta de Valores do Mu-
nicípio de Goiânia, destacando o voto deci-
sivo do vereador Antônio Uchoa, presente 
à solenidade.

Por sua vez, o secretário municipal 
de Finanças, Jeovalter Correia, agradeceu 
pelo convite e disse se sentir em casa; 
enalteceu “o trabalho dos auditores, res-
paldando a Administração nesta época 
de crise em que as despesas aumentam”; 
ressaltou a conclusão da nova sede da 
Affim, “um patrimônio que dá orgulho à 
categoria”; e afirmou que está empenhado 
em cumprir o compromisso que fez com a 
classe de encaminhar, em tempo recorde, 
o projeto da Lei Orgânica da Administra-
ção Tributária para apreciação da Câmara 
Municipal, compromisso dele e do prefeito 
Paulo Garcia.

Foram empossadas, na solenidade 
do dia 12 de dezembro, as novas direto-
rias da Affim e Sindiffim, respectivamente 
encabeçadas pelos auditores Elisio Gonza-
ga (reeleito) e Manuel Brasil de Siqueira. 
Além das autoridades citadas, estavam 
presentes Jairo da Cunha Bastos, do Gabi-
nete Civil da Prefeitura de Goiânia, e o ar-
quiteto Garibaldi Rizzo, presidente do Sin-
dicato dos Arquitetos do Estado de Goiás 
e autor do projeto da nova sede da Affim.

Autoridades e diretores da Affim e Sindiffim na solenidade de posse

Inaugurada a área de lazer que consolida a nova sede da Affim Goiânia
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Notas AffinsNotas Affins
Nivalci na vice

da Fenafim

Saúde em mau estadoUm sábio exemplo!

Pega firme, colega!

Já nos primeiros dias do ano a Affim 
posicionou-se firmemente contra o Projeto 
do Governo Municipal que parcelaria o 13º 
salário dos funcionários; foi feito um pro-
nunciamento no Legislativo goianiense e 
gestão alertando cada um dos vereadores. 
Como no final do ano a Prefeitura mal tem 
conseguido honrar a folha de pagamento, 
se incluísse 50% do 13º de todos os servi-

dores corria-se o risco desse benefício ficar 
como restos a pagar em todo exercício fin-
do; ou seja, um calote em metade de nos-
so 13º salário. Ante as reações da Affim, 
Sindiffim e de outras entidades classistas, 
o famigerado projeto corria o risco de ser 
reprovado pelo Legislativo; e o prefeito o 
retirou de pauta. Vitória da classe marcan-
do este início de 2016!

2016 começou com vitória da categoria

Por indicação da Affim-Goiânia, 
o colega Nivalci Luiz de Castilho – ex-
presidente do Sindiffim – foi eleito para 
a vice-presidência da Fenafim -  Região 
Centro-Oeste. Mais uma vez os Audito-
res de Tributos do Município de Goiânia 
foram reconhecidos e prestigiados pela 
entidade nacional. No novo mandato, o 
representante goiano vai se empenhar na 
oficialização do Registro da Fenafim no 
Ministério do Trabalho para a sua consoli-
dação como entidade sindical.

Na Assembleia Geral Ordinária, reali-
zada dia 8 de dezembro, os associados da 
Affim aprovaram por unanimidade a presta-
ção das contas da entidade, relativo ao exer-
cício de 2014. Na oportunidade, debateram 
com o presidente do IMAS, José Geraldo, o 
sistema de prestação de serviços de saúde 
aos funcionários da Prefeitura Municipal de 
Goiânia, que infelizmente vai de mal a pior. 
Só a dívida da Prefeitura de Goiânia para 
com o IMAS é de aproximadamente a R$ 
100 milhões; um profissional médico recebe 
R$ 50,00 por consulta e a fatura é paga dois 
meses após a prestação do serviço. Com 
essa situação crítica fica impossível ter um 
serviço de saúde de qualidade.

A partir deste mês de janeiro de 
2016 começa a funcionar o Fundo de In-
vestimento e Desenvolvimento de Ativida-
des da Administração Fazendária. Além 
de vincular em lei 1% da receita própria 
do município para custeio da Secretaria 
Municipal das Finanças, sempre que a 
arrecadação do município crescer acima 
da inflação, será destinado um percentu-
al, em cima desse incremento, entre 10% 
e 40% para este fundo. O dinheiro será 
destinado a investimentos em tecnologia 
fiscal (20%) e premiação aos auditores 
(80%). A lei foi sancionada em outubro de 
2015. Esse bom exemplo vem da Prefeitu-
ra de... Fortaleza!

O novo presidente do Sindiffim, Manoel Brasil de Siqueira, 
começou o ano com vários assuntos em pauta. Dentre eles: ges-
tões no sentido de conseguir a aprovação do projeto da Lei Orgâ-
nica da Administração Tributária – LOAT; conseguir, de fato, o que 
já é de direito, no caso da regularização do pagamento pleno do 
13º salário da categoria, com data-base em maio, de conformida-
de com determinação judicial; lutar pela aprovação, no Legislati-
vo Federal, das Propostas de Emenda à Constituição – PEC de nº 
186/2007 (sobre fiscalização e arrecadação); e PEC 555 (contra 
o pagamento de benefício previdenciário por servidores públicos 
aposentados); e outras causas de interesse da categoria.

Elisio Gonzaga ao lado do presidente da Câmara Municipal,
Anselmo Pereira: repúdio ao parcelamento do 13º salário


