
Nossa futura sede já enriquece 
a paisagem urbana do Setor Jaó

PEC 555: é sob pressão
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Os serviços de estrutura, alvenaria e cobertura de nossa nova 
sede Administrativa e Social estão praticamente concluídos. Neste 
mês de junho começa a fase do piso, revestimentos, bancadas de 
cozinha e banheiro. Com cerca de 80% concluídos, o prédio ganhou 
forma e já faz parte da paisagem urbana do Setor Jaó.

Agora temos 
mais opções

de lazer

Presidente Elisio Gonzaga
firma convênio com a Affego

‘Vamu pru arraiá, gente!’
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Está pronta para entrar na pauta de 
discussões e votação do plenário da Câma-
ra dos Deputados a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 555/2006) que acaba 
com a cobrança de contribuição previden-
ciária sobre os proventos dos servidores 
públicos aposentados; a chamada Contri-
buição de Inativos. 

A luta nacional das entidades classis-
tas que representam os funcionários públicos, 
da qual a Affim Goiânia participa ativamen-
te, é pela colocação imediata da proposta 
na pauta da Câmara. Vários parlamentares 
goianos receberam a comitiva integrada por 
dirigentes da Affim e todos eles manifesta-

ram apoio à iniciativa classista; dos 17 repre-
sentantes goianos na Câmara Federal, 12 já 
tinham assinado a propositura para inclusão 
da PEC 555 na pauta de votação do plenário.

A última mobilização nacional acon-
teceu no dia 20 de março deste ano. Na 
oportunidade, o relator do parecer vence-
dor, deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), 
disse esperar que a pressão dê resultado. 
“A pressão dos trabalhadores é extrema-
mente importante; lamentavelmente, esta 
Casa só funciona com pressão”, disse ele.

A proposta já foi aprovada na Comis-
são Especial e está pronta para votação em 
Plenário.

“Lamentavelmente, esta Casa só 
funciona com pressão”, disse o deputado 
paulista Arnaldo Faria de Sá, referindo-se 
à Câmara dos Deputados, quando da mo-
bilização nacional das entidades de clas-
se pela aprovação da Proposta de Emen-
da à Constituição 555/2006, aquela que 
acaba com a cobrança da contribuição 
dos inativos à Previdência.

E a pressão continua, colegas, pois 
a matéria não é de interesse do Executivo 
que, lamentavelmente, tem poderes so-
bre o dito Poder Legislativo. A Affim Goi-
ânia tem participado ativamente dessa 
luta e vem fazendo o seu dever de casa: 
mantivemos contato com todos os 17 
deputados federais da bancada goiana e 
conseguimos que 12 deles assinassem a 
propositura para inclusão da PEC 555 na 
pauta de votação do plenário.

Há outras matérias de interesse 
da categoria que tramitam no Legislati-
vo federal. Dentre elas está, também, a 
PEC-186/2007, que trata da Lei Orgâni-
ca do Fisco. Felizmente temos uma boa 
notícia: essa propositura acaba de ser 
aprovada, por unanimidade, na Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados. Isso depois de seis anos de 
uma tramitação que ainda está longe de 
chegar ao fim... 

Mas as nossas conquistas que 
não dependem dos políticos chegam rá-
pidas! A construção da primeira etapa 
de nossa sede própria, no Setor Jaó, já 
está com cerca de 80% das obras con-
cluídas e, neste mês de junho, começam 
os serviços de reboco e assentamento do 
piso. Fica aqui o nosso convite, colegas: 
visitem o canteiro de obras desta impor-
tante conquista. E não se esqueçam que 
lá mesmo no Setor Jaó, próximo da nos-
sa futura sede, está o Espaço de Espor-
te e Lazer da Grande Loja Maçônica do 
Estado de Goiás, onde, dia 21 de junho, 
vamos nos confraternizar na nossa já tra-
dicional festa junina.

Vamos pro Arraiá?!

Elísio GonzaGa da silva

Affim participou da última
mobilização pela PEC 555
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Rubens Otoni foi um dos que manifestou apoio à aprovação da PEC-555

Deputados Valdivino de Oliveira e Ronaldo Caiado defendem a PEC 555
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Pressionar 
é preciso



Agora os associados da Affim Goiânia 
podem freqüentar, além da nossa Pousada 
de Caldas Novas, mais três outros clubes que 
formam o complexo de lazer da Affego: o Ter-
mas Caldas, o Clube Campestre de Trindade 
e a Colônia de Férias de Aruanã.

Convênio nesse sentido foi firmado 
no dia 17 de maio, entre nosso presidente 
Elísio Gonzaga da Silva e o presidente da 
Associação dos Funcionários do Fisco do Es-
tado de Goiás – Affego, Joaquim Dilton de 
Moura Ornellas, bem como pelo tesoureiro 
daquela entidade, Eloisio Aquino de Araujo. 
Como testemunhas. assinaram o documen-
to o presidente do Sindiffim, Nivalcir de Cas-
tilho; além dos nossos diretores João Batista 
de Paula (Tesoureiro) e Ana Lúcia de Moura 

Fica próximo da construção de nossa 
nova sede o local onde acontece o 3º Arraiá 
Affim: o Espaço de Esporte e lazer da Grande 
Loja Maçônica do Estado de Goiás, na Rua J-52 
nº 550, no Setor Jaó. Nossa esperada festa ju-
nina começa às 19:30h do dia 21 de junho. É 
uma bela sexta feira de clima ameno que vai 
se tornar inesquecível. Nossa Diretora Socio-
cultural, Ana Lúcia de Moura Dornelas, cuida 
com carinho de todos os detalhes e promete 
música animada, quitutes típicos, churrasqui-
nho, cachorro-quente, milho verde, pipoca, 
amendoim, quentão, cerveja, refrigerantes, 
brincadeiras e aquele ambiente informal tão 
oportuno para nossa confraternização. Vamos 
caprichar no traje típico e levar um quilo de ali-
mento não perecível para doação a uma insti-
tuição beneficente de Goiânia; sugestão: arroz, 
óleo, feijão, açúcar e leite. Por favor: confirme 
a sua participação pelo fone (62) 3229-4452 e 
‘vamu pru arraiá, gente!’

Convênio disponibiliza clubes da 
Affego para associados da Affim

Dia 21 de junho 
tem arraiá

Diretores da Affego e da Affim no momento da assinatura do convênio

O Arraiá 2012 foi bom dimais da conta... mas o de 2013 vai ser mió ainda, sô!
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Dornelas (Diretora Sociocultural). 
No ato da assinatura do convênio, o 

presidente da Affim, Elísio Gonzaga, falou 
das lutas em comum que as duas entida-
des têm enfrentado, inclusive as de âmbito 
nacional; e ressaltou que o documento de 
parceria na área de lazer estreita ainda mais 
os laços entre as duas associações. Por sua 
vez, o presidente da Affego manifestou-se 
honrado com essa maior aproximação com 
a Affim Goiânia e prometeu retribuir a visita 
dos nossos diretores. “Queremos ter o pra-
zer de recebê-lo, presidente, em nossa nova 
sede social, no Setor Jaó” – concluiu Elísio.

Para usufruir dos clubes da Affego, 
nossos associados devem antes solicitar a 
devida autorização na sede da Affim Goiâ-

nia. Pelo convênio, nossos associados po-
dem também participar dos eventos espor-
tivos, sócio-culturais e recreativos da Affego. 

Uma das grandes vantagens dessa 
parceria, além de mais vagas em Caldas 
Novas e da estrutura de férias às margens 
do rio Araguaia, é a proximidade do Clube 
Campestre que fica a poucos minutos de 
Goiânia, no quilômetro 14 da Rodovia dos 
Romeiros (GO-060), antes de chegar em 
Trindade. E neste clube, quanto ao preço 
das diárias ou ingressos, os associados da 
Affim têm o mesmo tratamento que os as-
sociados da Affego. 

A vigência do convênio é por prazo in-
determinado. Vamos usufruir de mais esses 
direitos, colegas!
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A Affim, através da sua Diretora So-
ciocultural, Ana Lúcia de Moura Dornelas, 
convidou as Auditoras de Tributos do Muni-
cípio de Goiânia para um café da manhã, 
no dia 8 de março, para Comemorar o Dia 
Internacional da Mulher. O Secretário de Fi-

nanças do Município, Dr. Reinaldo Barreto, 
se fez representado por sua Chefe de Gabi-
nete, a colega Auditora Eliane Suzy Bontem-
po Laperche. Foi um momento descontraído 
do qual participaram também diretores da 
Affim e do Sindiffim.

No dia 5 de junho de 2013 a Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia da Câmara Federal aprovou a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 186/07, 
do deputado Décio Lima (PT-SC), que cria 
uma carreira única para a administração 
tributária da União, dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, lhe conferindo au-
tonomia funcional e administrativa, além 
de iniciativa de proposta orçamentária. A 
proposição está sujeita à apreciação do 
plenário e segue seu trâmite em regime 
especial. Os colegas do Grupo Fisco São 
Paulo discutiram a possibilidade de um 
trabalho parlamentar conjunto em torno 
dessa PEC.

Na avaliação do Sindicato dos Médi-
cos, Associação e Conselho de Medicina, o 
IMAS é considerado o pior Plano de Saúde 
de Goiás; a tabela de valores pagos é uma 
das piores e ainda atrasa até seis meses 
para quitar as faturas. Por isso os melho-
res médicos e hospitais não atendem o 
nosso Instituto. Os funcionários públicos 
municipais sofrem também para receber o 
pecúlio (a demora tem sido de três a doze 
meses) e para conseguir a concretização 
da aposentaria. O presidente da Affim, 
Elísio Gonzaga, faz um apelo ao prefeito 
Paulo Garcia para que tome providências 
enérgicas e urgentes visando amenizar o 
sofrimento dos servidores e seus depen-
dentes, nessas áreas específicas.

Pesquisa da Universidade Federal 
do Ceará, com a participação do Sindica-
to dos Fazendários daquele Estado, pro-
vou a existência de relação direta entre 
a dificuldade de gerar receitas tributárias 
próprias e: a) a conseqüente dependência 
financeira dos municípios dos recursos 
provenientes dos repasses estaduais e 
federais; b) a dificuldade de implementar 
políticas públicas de desenvolvimento lo-
cal e combate às causas da pobreza.

A pesquisa, cujos dados, metodologia 
e resultados podem ser consultados no sítio 
eletrônico http://www.sintafce.org.br com-
provou, também, que uma tributação mu-
nicipal eficiente que gere receita própria de 
modo justo e equilibrado produz efeitos posi-
tivos diretos no bem-estar da população, na 
medida em que há mais condições de alo-
cação de recursos na melhoria de serviços 
públicos essenciais como educação, saúde e 
desenvolvimento sustentável.

Elas merecem

Autonomia
tributária

Assim não dá
pra continuar...

Pesquisa oportuna - I Pesquisa oportuna - II

Foi um sucesso o 1º Seminário de Ad-
ministração Tributária de Goiânia, realizado 
no último dia 26 de março, no Hotel Oitis. Par-
ticiparam 52 auditores tributários de Goiânia; 
21 auditores fiscais dos municípios de Anápo-
lis, Aparecida de Goiânia e Caldas Novas; três 
promotores de justiça; dois diretores  admi-
nistrativos do Tribunal de Justiça de Goiás; o 
Presidente da Fenafim, Célio Fernando (Belo 
Horizonte), além dos diretores Lázaro André 
(Salvador), Francisco Souza (Vitória) e Jomar 
Gaspary (Brasília); o Presidente da Affego, 
Joaquim Dilton; uma servidora do município 
de Niquelândia; a presidente da CAAIF, Maria 
Helena, dentre outros. Foi importante o apoio 
do Secretário de Finanças, Dr. Reinaldo Barre-
to, que representou o Prefeito de Goiânia, Dr. 
Paulo Garcia. A Câmara Municipal foi repre-
sentada pelo vereador Anselmo Pereira.

O Seminário de Administração Tributária foi nota dez!

Uma das palestras do 1º Seminário de Administração Tributária de Goiânia


