
Muita animação, comilança 
e dança marcaram o já 
tradicional Arraiá dos 
Auditores de Tributos, que 
aconteceu no primeiro 
sábado de julho último, dia 
2. As dependências da Sede 
Social da Affim-Goiânia foram 
caprichosamente decoradas 
para a grande festa, que deixou 
saudades. A experiência e o 
empenho dos colegas Ana 
Lúcia, Alexandre e Marinalva 
foram decisivos para o sucesso 
do evento. Agora é esperar pelo 
Arraiá de 2017!

Aposentados lotam a sede 
da Affim para o 2º Encontro
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Goiânia faz história na luta pela au-
tonomia das Auditorias Tributárias dos es-
tados e municípios brasileiros: fez seu de-
ver de casa e contribui para que a Carreira 
Típica de Estado seja uma realidade em 
todo território nacional.  Esse é o objetivo 
da PEC-186, por cuja aprovação lutam a 
Fenafim e as entidades que a congregam.

Na última mobilização da Frente 
Parlamentar em Defesa do Fisco, dia 23 
de agosto, organizada pela Fenafim, Goi-
ânia participou ativamente com 31 repre-
sentantes; foi a maior bancada presente, 
liderada pelo vice-presidente da Regional 
do Centro-Oeste da Fenafim, Nivalci de 
Castilho; pelo presidente do Sindiffim, 
Manoel Brasil; e pelo presidente da Affim, 
Elisio Gonzaga.

“Foi um movimento vitorioso, por-
que passaram por lá 140 deputados e o 
auditório estava cheio; a imagem do Fis-
co ficou fortalecida, no Congresso”, disse 
Manoel Brasil. Os parlamentares estão 
sendo sensibilizados para colocar em vo-
tação a Proposta de Emenda Constitucio-
nal de nº 186, cuja aprovação consolida 
o status da categoria assegurado pela 
Emenda Constitucional nº 42.

Nessa mobilização estavam pre-
sentes as representações de quase to-
dos os Estados e a tendência é crescer. 
Para viabilizar a participação de Goiânia, 
a Affim providenciou ônibus e o almoço, 
numa parceria com o Sindiffim e com a 
vice-presidência da Regional Centro-Oes-
te da Fenafim.

No Seminário “O Papel das Carreiras 
de Estado na Reforma Política”, realizado 
dia 7 de agosto, no Auditório Nereu Ramos 
da Câmara dos Deputados, em Brasília, três 
Auditores de Tributos do Município de Goiâ-
nia – Elisio Gonzaga da Silva, Nivalci Luiz de 

Castilho e José Carlos Nogueira Fernandes 
– participaram ativamente. Na oportunida-
de, mantiveram contato com o Deputado 
Federal de Goiás, Valdivino José de Oliveira, 
que também é funcionário aposentado da 
Prefeitura Municipal de Goiânia.

Somos, numericamente, uma das 
menores categorias deste Estado de Goi-
ás, colegas; o que não nos impede de re-
alizar grandes conquistas, com ineditismo 
que surpreende outras categorias congê-
neres, por esse Brasil afora. Como bem 
disse nosso parceiro de lutas que preside 
o Sindiffim: o que importa não é o núme-
ro, mas a qualidade.

Tanto o Quinquênio como a Car-
reira Típica de Estado – orgulho de nossa 
categoria – testemunham, com especial 
ênfase, o que acabo de afirmar.

Quando nossas lutas são justas 
e envidamos os esforços devidos, tudo é 
uma questão de tempo. As próprias Leis 
do Grande Arquiteto do Universo nos fa-
vorecem, acercando-nos das ideias e dos 
instrumentos humanos de que necessita-
mos.

É nesse contexto que destaco e, 
em nome de nossa categoria, agradeço o 
atual Presidente do Legislativo goianien-
se, vereador Anselmo Pereira, pelo funda-
mental papel que desempenhou quando 
da concretização do nosso Quinquênio e, 
agora, na aprovação e promulgação da 
Emenda à Lei Orgânica do Município nº 
063, que estabelece como Carreira Típica 
de Estado os Auditores de Tributos Muni-
cipais. 

Deus nos acercou de outros valores 
humanos, dentro e fora da classe; a todos 
agradeço. Foi uma batalha dura, desgas-
tante, mas também motivadora. Por isso, 
ao chegar a esse emocionante final feliz, 
sinto-me de alma lavada.  

Os reconhecimentos por essa vitó-
ria inédita, portanto histórica, chegam-nos 
de vários municípios do Brasil. Abrimos 
caminho para todos eles conquistarem o 
que lhes é de direito; e, com nosso exem-
plo, proporcionamos-lhes a mais eloquen-
te arma de nossa conquista:  Somos pou-
cos, mas somos fortes.

Elisio GonzaGa da silva

Goiânia participou da 
mobilização da Fenafim
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De alma 
lavada

Seminário em Brasília

Goiânia participou da última mobilização da Fenafim, com a maior bancada



Já está em vigor a Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Goiânia com seu mais novo Artigo 
– o de número 32-A –, reconhecendo como 
Carreira Típica de Estado a categoria dos Au-
ditores Tributários do Fisco Municipal. 

Bastou um parágrafo, com meia dú-
zia de linhas, para sintetizar e consolidar dez 
anos de lutas, muitas tentativas e retroces-
sos; pois, de forma concreta, a batalha teve 
início em 2006 com a histórica caminhada 
pela aprovação da Proposta de Emenda 
Constitucional – PEC de número 186, que 
visa justamente conferir autonomia às Audi-
torias Tributárias nos Estados e municípios 
de todo o País; e que continua sendo protela-
da pelo Congresso Nacional.

O então Projeto de Emenda à Lei Or-
gânica Municipal foi apresentado à Câma-
ra de Vereadores pelo próprio presidente 
daquela Casa, Anselmo Pereira; foi aprova-
do por unanimidade, no dia 16 de agosto 
último; e a promulgação aconteceu dia 20 
desse mesmo mês, em solenidade histórica 
na sede da Affim Goiânia, com os trabalhos 
presididos por Anselmo. Além deste, compu-
seram a mesa o presidente da Affim, Elisio 
Gonzaga; o presidente do Sindiffim, Manoel 
Brasil de Siqueira; o secretário de Finanças 
do município, Istênio Nascimento; além do 

Vitória! Os Auditores de Tributos 
já são Carreira Típica de Estado!
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médico Syd de Oliveira Reis.
Ao fazer uso da palavra, Elisio Gon-

zaga ressaltou aquele ato “como de suma 
importância para todos nós, pois é um mar-
co na história dos Auditores de Tributos do 
Fisco Municipal”. Em seguida, ele historiou 
as principais etapas dessa conquista, que 
começou em nível nacional com o movimen-
to pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição de número 186, visando a im-
plantação da Carreira Típica de Estado para 
os fiscais de tributos de todos os municípios 
brasileiros.

“Cansado de esperar e buscando ou-
tras possibilidades, descobrimos que a le-
gislação permitia uma solução doméstica” 
– disse Elisio. E historiou que em 2011 foi 
elaborado um projeto via Câmara Municipal, 
com a Affim e Sindiffim mobilizando diver-
sos representantes do Legislativo e Executi-
vo, “mas não teve respaldo político e morreu 
na praia”.  

“Buscamos em 2012 o caminho do 
Executivo. O prefeito Paulo Garcia acolheu 
o projeto e o encaminhou para a Câmara. 
Mas de repente, a aprovação desse projeto 
deixou de ser do interesse do governo que o 
recolheu por influência de outro segmento 
que insiste em pertencer à categoria dos Au-

ditores de Tributos”.
E acrescentou Elisio Gonzaga que 

“Deus está acima de tudo e quis Ele que An-
selmo Pereira fosse eleito presidente da Câ-
mara Municipal; e em fevereiro de 2015 fize-
mos novo projeto e o encaminhamos àquela 
Casa de Leis. Anselmo o acolheu e fez os 
encaminhamentos devidos. Mas novamente 
o outro segmento trabalhou os vereadores 
para arquivar o projeto; não conseguindo, 
fizeram nele uma emenda amoral e ilegal 
que os elevava à categoria de Auditores de 
Tributos. Reagi e disse ao presidente Ansel-
mo que daquele jeito era melhor arquivar o 
projeto. E Anselmo Pereira respondeu, cate-
górico: ‘Tenho um compromisso com a cate-
goria e agora esse projeto é preito pessoal!’ 
Ele providenciou a retirada da famigerada 
emenda; e o projeto foi aprovado em primei-
ra votação; quando da segunda votação o 
citado segmento tentou mais uma vez atra-
palhar, mas já era tarde.”

Concluiu Elisio Gonzaga relembrando 
que “esta é a segunda vez que o vereador 
Anselmo Pereira toma nosso partido, pois 
teve o caso do Quinquênio da categoria: 
quando Anselmo assumiu interinamente a 
função de Prefeito de Goiânia, ele assinou o 
documento e determinou: paga!”

Solenidade em que o presidente da Câmara Municipal de Goiânia assina o ato de promulgação

Associados e convidados lotaram o salão da sede da Affim; foi um grande acontecimento
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Por sua vez, o presidente do Sindi-
ffim, Manoel Brasil, também ressaltou a 
decisiva participação do vereador Anselmo 
Pereira na aprovação do projeto que esta-
belece a atividade dos Auditores de Tributos 
Municipais como Carreira Típica de Estado, 
e o agradece pela firmeza em recusar o ar-
quivamento e insistir na sua aprovação. 

“Em diversos momentos essa nossa 
luta trouxe muitas dificuldades, mas três 
fatores foram importantes para a vitória: a 
paciência que nos permitiu prosseguir com 
firmeza; a dedicação da categoria; e o cui-
dado na definição de estratégias” – afirmou 
o presidente do Sindiffim.

Manoel Brasil agradeceu a presen-
ça do “sempre acessível” Secretário de Fi-
nanças do Município, Istênio Nascimento; e 
agradeceu Elisio Gonzaga pelo empenho na 
aprovação do projeto, acrescentando que 
“temos muito a espelhar na sua dedicação”. 
Por fim, enalteceu a “importância da união 
da categoria, cuja atuação demonstrou que 
não importa o número, mas a qualidade”.

O Secretário de Finanças, Istênio 
Nascimento, saudou a mesa e os presen-
tes; relembrou de 35 anos atrás “quando, 
em Roraima, estava estruturando a carreira 
de Auditor de Tributos”. Ele cumprimentou a 
categoria pelas conquistas e ressaltou que 
“temos muito trabalho pela frente, inclusive 
para cumprir com a folha de pagamento e 
precisamos de vocês”.

O presidente da Câmara Municipal 
de Goiânia, Anselmo Pereira, encerrou a 
solenidade, proclamando: “Vamos tratar os 
Auditores de Tributos do Município como 
agentes de Carreira Típica de Estado”.

Qualidade é o que importa

Elisio: é a segunda vez que o vereador Anselmo Pereira toma nosso partido

Istênio: temos muito trabalho pela frente Brasil: não importa número, mas qualidade



O 2º Encontro de Aposentados e Pen-
sionistas lotou a sede da Affim Goiânia, dia 
20 de agosto; foi num sábado, com a mo-
vimentação começando pela manhã e se 
estendendo pela tarde.  A Associação ofe-
receu aos presentes um farto almoço, com 
direito a show ao vivo; e uma série de exa-
mes laboratoriais preventivos, com apoio 
do Laboratório Núcleo. Antes do almoço, 
aconteceu a solenidade de promulgação da 
lei que assegura aos Auditores de Tributos o 
status de Carreira Típica de Estado.

O diretor do Laboratório Núcleo, mé-
dico Syd de Oliveira Reis, brindou os presen-
tes com uma educativa palestra sobre Pre-
venção e Combate à Diabetes. Ele é médico 
na Prefeitura de Goiânia. O presidente Elisio 
Gonzaga agradeceu as presenças de doutor 
Syd e de sua esposa, dona Heloisa, e toda 
a equipe do Laboratório Núcleo pela ativa 
participação no encontro dos aposentados 
e pensionistas. E o homenageou com uma 
placa especial, em que manifesta agrade-
cimentos pela parceria e reconhece seus 
méritos como profissional.

Os exames laboratoriais – aferindo 
índices de glicose, colesterol, pressão ar-
terial e PSA – aconteceram durante todo 
o encontro, pela manhã e à tarde, com ex-
celente repercussão entre os aposentados, 
pensionistas e colegas da ativa. 

O aposentado Divino Rodrigues dos 

Affim promoveu o 2º Encontro 
de Aposentados e Pensionistas
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Santos gostou e justificou: “Todos temos 
condições de fazer em qualquer lugar, mas 
além de ser caro a gente esquece, fica tem-
pos sem fazer. Eu mesmo nem me lembro 
de quando fiz o último!”.

Com a seringa na veia, Severino Pe-
reira Lima revelou que “tem uns dez anos 
que não vou em médico, mas não sinto 
nada mesmo, graças a Deus”. E olhando 
para a profissional do Laboratório Núcleo, 

que tirava seu sangue, pediu, sorrindo: “Se 
tiver aí no exame alguma coisa que faz mor-
rer, não me conte!”

O presidente do Sindiffim, Manoel 
Brasil, estava na fila esperando sua vez e 
aproveitou para agradecer ao Laboratório 
Núcleo e dizer que “nós, que estamos à 
frente das entidades classistas, temos que 
dar exemplo; agora vamos trazer o Elisio”. 
Mas nem foi preciso! 

Antes do presidente da Affim, dona 
Glória Batista Oliveira fez os exames e 
ressaltou que “uma oportunidade como 
essa é importantíssima, porque muitas 
vezes a gente acomoda demais e passa 
da hora de fazer”. 

Por não fazer os exames com regula-
ridade, o aposentado Sandro Pereira Lima 
jogou a culpa no tempo; “por isso aproveito 
essa oportunidade” – concluiu.

Mesmo com dificuldade para se lo-
comover, dona Natalina Elizabete Rodrigues 
estava lá, firme. “Essa parceria da Affim com 
o Laboratório Núcleo é importante para os 
associados?” – perguntou o repórter. Dona 
Natalina: “Ora se não é! Eu vou sempre, em 
todas as oportunidades, e vale a pena”.

Divino: a gente esqueceSeverino: não me conte!

Glória: oportunidade importante

Almoço especial para aposentados, pensionistas e convidados
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Notas AffinsNotas Affins

Respaldo da CNSP

Após a reunião em que foi pro-
mulgada a Emenda à Lei Orgânica do 
Município, na sede da Affim Goiânia, o 
presidente Elisio Gonzaga informou aos 
presentes que era vésperas do aniversá-

rio do presidente do Legislativo goianien-
se, Anselmo Pereira, e convidou todos 
a cantar o tradicional Parabéns a você. 
Depois, disse Elisio: “Anselmo faz aniver-
sário e nós ganhamos o presente!”

O presente é nosso!

Evento imperdível
Dia 21 de setembro é o Dia do Auditor 
de Tributos. Nessa data, a Affim promove 
em sua sede social, no Setor Santa 
Genoveva - Goiânia, um Café da Manhã 
de Confraternização da categoria. Na 
oportunidade, serão recepcionados os 
novos auditores que estão investindo 
em suas funções; e será inaugurada a 
Galeria dos Ex-Presidentes da Affim, com 
as presenças dos mesmos (à exceção de 
um, que já faleceu).

Os Diretores da Affim-Goiânia, Eli-
sio Gonzaga da Silva, João Batista Teixeira 
e o Presidente do Sindicato dos Auditores 
de Tributos do Município de São Paulo, 
Hélio Campos Freire, reuniram dia 26 úl-
timo com o Presidente e o Diretor Jurídico 
da Confederação Nacional dos Servidores 
Públicos - CNSP, respectivamente Antonio 

Tuccilio e Júlio Bonafonte. Na oportunida-
de ficou decidido que nas Ações junto aos 
Tribunais Estaduais e no Supremo Tribu-
nal Federal, principalmente nas que fe-
rem dispositivos Constitucionais, a CNSP 
atuará na defesa dos Auditores de Tribu-
tos, em conjunto com as entidades clas-
sistas (Associações e Sindicatos).

Seminário da CNSP
A Affim Goiânia marcou presença no 
Seminário promovido pela Confederação 
Nacional dos Servidores Públicos - CNSP, 
realizado na cidade de Serra Negra-SP.  
Lá estiveram os diretores Elisio Gonzaga 
e João Batista de Paula. A extensa 
programação se desenvolveu do dia 25 a 
28 de agosto. Nas palestras e discussões 
foram abordados temas econômicos e 
políticos da atualidade, mas o principal 
tema foi Questões atuais do servidor 
público. Na parte cultural, o destaque foi 
a apresentação do renomado maestro 
João Carlos Martins.

Com os candidatos
Os Auditores de Tributos do 
Município, através das suas entidades 
representativas, estão promovendo 
reuniões e debates com os candidatos a 
Prefeito de Goiânia. A série começou no 
dia 6 de setembro, com Francisco Junior; 
o segundo encontro seria no dia 9, com 
o candidato Vanderlan Cardoso, que de 
última hora cancelou. Vamos tentar ouvir 
todos eles, pois assuntos importantes não 
faltam: o sucateamento da Administração 
Tributária do Município, sonegação de 
impostos, serviço público de qualidade 
e outros. É sempre muito importante a 
presença dos colegas nos debates.

Obrigado, Dr. Syd
O Dia do Maçon transcorreu em 20 

de agosto, justo na data do 2º Encontro 
dos Aposentados e Pensionistas, realiza-
do na sede da Afffim, onde o mestre ma-
çon Syd de Oliveira Reis proferiu palestra 
sobre prevenção de diabetes. Ele é mé-

dico, proprietário do Laboratório Núcleo 
que, naquela data, atendia os associados 
da Affim com diversos exames. Na opor-
tunidade, a Associação o homenageou, 
com a entrega de uma placa de agrade-
cimentos.

Parabéns & obrigado
A conquista da Carreira Típica de Estado 
pelos Auditores de Tributos do Município 
de Goiânia vem tendo repercussão 
nacional, com diversas manifestações. 
Uma delas veio por correspondência, 
onde a Associação dos Agentes Fiscais 
de Rendas do Estado de São Paulo 
cumprimenta a Diretoria da Affim por 
ter conseguido aprovar e promulgar a 
legislação que concede aos servidores 
municipais esse status.


