
Na última audiência da Diretoria da Affim com o Prefeito de Goiânia, 
Dr. Paulo Garcia, ele prometeu envidar esforços no sentido de 

encaminhar à Câmara de Vereadores o Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica do Município de Goiânia, introduzindo o disposto nas 

Constituições Federal e do Estado de Goiás, sobre a “Carreira Típica 
de Estado” dos Auditores de Tributos do Município de Goiânia. 

Presente nessa audiência o Vereador Anselmo Pereira

Vai começar a construção de um 
sonho: a nova sede, no setor Jaó

A luta pela conquista da Lei 
Orgânica do Fisco continua...

Um arraiá 
pra caipira 
nenhum 

botar 
defeito!

Vista parcial da maquete da futura sede administrativa da AFFIM Goiânia
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Som ao vivo, decoração típica, 
trajes a rigor (do mundo caipira, claro!) 
e muita fartura marcaram o 2º Arraiá 
AFFIM, realizado no dia 29, no amplo 
Salão Social do Clube Jaó, ‘aqui na nos-
sa Capitá, uai’.

Foi uma festa muito bem orga-
nizada, colegas. Uma rica decoração 
transformou aquele recanto do Jaó num 
ambiente bem caipira, completado pelo 
som da sanfona e do violão, com direito 
a uma cantoria com nossa boa música 
de raiz. Muita gente entrou na dança...

O espaço mais procurado foi o do 
‘comes-e-bebes’, onde os quitutes típi-
cos, churrasco, pamonha, milho cozido, 
quentão, pipoca, amendoim torrado, 
caldos quentinhos e outras iguarias fo-
ram servidos à vontade. Nas mesas, os 
garçons serviram sucos, refrigerantes e 
cerveja.

O prefeito Paulo Garcia foi repre-
sentado pelo Chefe do Gabinete Civil 
do município, Jairo da Cunha Bastos; 
fomos prestigiados também com a pre-
sença do vereador Anselmo Pereira. 

Nossa festa junina foi coordena-

da pela auditora aposentada Dra. Celi 
Faria, que responde pelo Departamen-
to de Aposentados e Pensionistas de 
nossa entidade. Em cada detalhe tinha 
a marca de seu esforço e de sua com-
petência. Esse Arraiá deixou saudades!

Vocês, colegas associados, consti-
tuem o objetivo maior da AFFIM Goiânia. 
Considero muito importante recebê-los em 
nossa Associação, ouvi-los e assim captar 
as opiniões, necessidades e sentimentos da 
categoria. Por isso, minha primeira decisão 
ao assumir esta Presidência foi a de dar ex-
pediente regular, todas as manhãs, de nove 
horas ao meio dia, de segunda a sexta-feira, 
em nossa sede.

Os resultados estão sendo ótimos. 
Estamos recebendo, cada vez em maior 
número, a visita de colegas aposentados, 
pensionistas e os da ativa. São esses en-
contros que, muitas vezes, pautam a minha 
rotina diária do período vespertino, quando 
incursiono pelas repartições públicas para 
acompanhar e agilizar os processos em tra-
mitação, como as demandas jurídicas, pa-
gamentos de direitos adquiridos, revisão de 
atos administrativos, aposentadorias, corre-
ção de valores e tantos outros...

Uma vez por semana, pelo menos, 
vamos à Câmara de Vereadores onde fa-
zemos sugestões, colhemos informações e 
acompanhamos as matérias de interesse 
da nossa categoria.

No âmbito interno da AFFIM Goiâ-
nia, a atual Diretoria agiliza dois importan-
tes projetos. Um deles é o de melhorar e 
intensificar a comunicação e interação en-
tre nossa entidade e os associados, com a 
circulação regular do nosso Informativo im-
presso (a presente edição estreia esta nova 
fase) e com a modernização do nosso site 
que vai possibilitar e estimular os colegas a 
interagir com os dirigentes da Associação e 
também entre si. Nossa nova página eletrô-
nica vai, também, projetar a categoria em 
nível nacional e até internacional. O associa-
do que estiver viajando pelo exterior poderá 
acessar o site, se informar e até manifestar 
sua opinião. 

O outro projeto é mais grandioso 
ainda, colegas: estamos começando neste 
mês de julho a construção da nossa sede 
administrativa e social, no Setor Jaó, em 
Goiânia, onde teremos espaço amplo para 
nossas confraternizações, mais conforto e 
condições para um melhor atendimento. 
Patrimônio próprio que haverá de orgulhar 
os Auditores de Tributos deste Município.

Elísio GonzaGa da silva
O nosso Arraiá junino foi

bom demais da conta, sô!
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O arraiá ensejou uma descontraída confraternização dos colegas e familiares

Os associados Rubens José Fernandes 
e Maria Neide formaram a dupla de 
dançarinos mais animada do arraiá
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O 33º aniversário da AFFIM Goi-
ânia, no próximo mês de março, vai 
ser comemorado em nossa nova sede 
social e administrativa, colegas. O can-
teiro de obras começa a ser instalado 
neste mês de julho, nos lotes que te-
mos no Setor Jaó. A empresa selecio-
nada já vai iniciar a primeira etapa da 
construção, prevendo que a mesma 
estará pronta e entregue no prazo de 
nove meses.

Nessa primeira etapa estão inclu-
sas as dependências administrativas 
da AFFIM, com sala de reunião, espaço 
para o Sindicato da categoria e tam-
bém o nosso Salão Social, destinado 
às nossas reuniões festivas e assem-
bleias. Concluída essa primeira etapa, 
vamos de imediato mudar nossa sede 
administrativa para o novo prédio, de-
socupar as salas que atualmente ocu-
pamos no Ed. Goiandira e vendê-las 
para dar continuidade às obras.

Na segunda etapa, colegas, a 
atual Diretoria vai construir o nosso 
complexo de lazer. O projeto compre-
ende a piscina para adultos e crianças, 
incluindo hidromassagem; churras-
queiras; academia de ginástica, com 
espaço para fisioterapia e atendimen-
to aos colegas da terceira idade; play 

Mais um passo visando o reco-
nhecimento dos Auditores de Tributos 
do Fisco Municipal de Goiânia como 
carreira típica de Estado deve aconte-
cer este mês, quando a atual Diretoria 
da AFFIM, em mais uma audiência com 
o prefeito Paulo Garcia, vai reforçar o 
pedido para que o Executivo Municipal 
agilize o envio de Projeto de Lei à Câ-
mara de Vereadores para a devida alte-
ração na Lei Orgânica do Município. Na 
Câmara já contamos com a tutela dos 
vereadores Anselmo Pereira, Agenor 
Mariano e a atenção especial de muitos 

outros parlamentares.
A referida emenda vai respaldar 

a edição de lei especial visando regular 
a organização e o funcionamento da 
fiscalização tributária do Município, sua 
área de competência, suas atribuições 
e seu quadro de pessoal, atendendo 
o disposto no artigo 37 da Constitui-
ção Federal e também no artigo 92 da 
Constituição do Estado de Goiás.

Portanto, “trata-se de uma ade-
quação da Lei Orgânica do Município 
às leis maiores já consolidadas nas 
Constituições Federal e Estadual. Posso 

afirmar que cerca de 80% das capitais 
brasileiras já fizeram essa alteração; 
poucas ainda não a fizeram, incluindo 
Goiânia” – disse o presidente da AFFIM, 
Elísio Gonzaga.

Além de justa, essa emenda abri-
rá espaço para a edição de uma Lei 
Orgânica do Fisco, a qual disciplinará 
o funcionamento do órgão tributário e 
dos cargos que compõem a carreira fis-
cal. É importante destacar que somente 
o Auditor de Tributos do Fisco Municipal 
poderá constituir crédito tributário, evi-
tando assim a ingerência política.

Acreditem, colegas: vamos festejar 
o 33º ano da AFFIM em sede nova

A Lei Orgânica do Fisco cumpre mais 
uma etapa rumo a sua concretização

O lançamento da Pedra Fundamental da futura sede da
AFFIM Goiânia aconteceu dia 10 de março último
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ground; campo de futebol ‘soçaite’; 
quadra de esporte, salão de jogos, etc.

Nossa futura sede social e admi-
nistrativa disporá de 2.214 metros qua-
drados, dos quais 850 serão de área 
construída. No primeiro trimestre de 
2013, portanto, a atual Diretoria estará 

em condições de receber os associados 
em espaço amplo e mais confortável, 
podendo proporcionar um atendimento 
digno da categoria. E é lá, colegas, que 
– se Deus quiser! – vamos brindar, no 
dia 10 de março de 2013, domingo, o 
33º aniversário da AFFIM Goiânia.
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Notas AffinsNotas Affins

Laiz e Liza são os nomes dessas duas 
simpáticas e alegres crianças. Elas 

chamaram a atenção dos presentes no 
2º Arraiá AFFIM, pela animação com que 

dançavam e se movimentavam pelo Salão 
Social do Jaó. Parabéns pra elas que são 
netas da pensionista Sonia Mendes e do 

saudoso José Mendes.

Neste mês de julho, claro, aumentou 
a demanda dos associados e seus familiares 
por vagas na nossa Pousada de Caldas Novas. 
Se você estiver interessado, faça sua reserva 
na secretaria da AFFIM Goiânia e desfrute da 

piscina para crianças e adultos, com aqueci-
mento solar e hidromassagem;  e também da 
sauna, churrasqueira, play ground, sala de TV 
e de jogos. Dispomos de seis apartamentos 
completos que abrigam entre 5 a 7 pessoas. 

Férias na Pousada

O Centro de Valorização da Mulher 
– CEVAM e a Creche Espírita Maria Dolores 
foram a entidades contempladas com os ali-
mentos arrecadados com a distribuição de 
convites para a festa junina de nossa entida-
de. Essa foi mais uma atividade filantrópica 
da AFFIM Goiânia, com a participação dos as-
sociados e seus familiares. O CEVAM desen-
volve um excelente trabalho de cidadania em 
defesa da mulher e de seus direitos; e a cre-
che citada está atendendo cerca de 60 crian-
ças com até seis anos de idade, socorrendo 
muitas mães trabalhadoras, sob a direção da 
nossa colega Maria Luiza Dias Rocha.

Apoio merecidoVem aí um novo portal
Já está sendo criado o novo portal 

eletrônico da AFFIM Goiânia. Será um site 
moderno que permitirá uma maior inte-
gração da categoria, facilitando os conta-
tos dos associados entre si, com a Dire-
toria e também com a sociedade. Nesse 
novo portal os internautas terão acesso 
facilitado aos canais sociais e links para 
os sites afins. Haverá uma gestão diária 
de conteúdo das mídias on-lines, deixan-
do os associados sempre atualizados 
com as notícias de interesse da catego-
ria. Como se trata de um portal de acesso 
público, haverá uma área restrita para os 
associados.

Parabenizamos o nosso colega 
Singo Matsuura que recebeu a cópia 
do decreto de sua aposentadoria 
em grande estilo: na festa junina 
promovida pela AFFIM, dia 29 último, 
no Salão Social do Clube Jaó, com 
direito a mensagem do prefeito 
Paulo Garcia, lida pelo Chefe do 
Gabinete Civil, Jairo da Cunha Bastos. 
Acompanhado por sua esposa, Singo 
agradeceu a homenagem e, pra não 
esquecê-la, disse que vai colocá-la 
num quadro, em sua casa. 

Está pronta para entrar na pauta do 
Plenário da Câmara Federal a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 555, de 2006, que 
revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 
41, de 2003. A aprovação da citada PEC é de 
grande interesse de nossa Categoria, pois seu 
objetivo é acabar com a cobrança de contri-
buição previdenciária sobre os proventos dos 
servidores públicos aposentados (contribui-
ção de inativos). A AFFIM Goiânia participa 
ativamente da mobilização pela aprovação 
da matéria. Esta foto registra a participação 
de aposentados e pensionista na Audiência 
Pública realizada no Congresso Nacional; os 
representantes da AFFIM-Goiânia estavam 
lá, lutando contra essa estupidez inserida na 
Constituição. Fiquem atentos, colegas, e par-
ticipem também!

Vamos acabar
com esse abuso

Atenção atletas e torcedores da AFFIM: a atual Diretoria da entidade está reativando o 
Departamento Esportivo. A primeira atividade aconteceu durante um evento realizado 
recentemente nos espaços da Maçonaria. Procure sua Associação, deixe seu nome e 
telefone para ser lembrado em nossa próxima atividade, dê palpite e vamos agitar!...


