Mensagem da Diretoria
Executivada DS/BH

A

atual Diretoria Executiva da Delegacia
Sindical de Belo Horizonte traz a marca
da transparência e da democracia em sua
gestão. Chegamos ao final deste trabalho
com a certeza de que é possível construir um
sindicato respeitado e voltado para o interesse da classe,
em conjunto com todos os filiados: ativos, aposentados e
pensionistas.
Nesta gestão que ora se finda, honramos,
diariamente, o compromisso assumido em setembro
de 2009 quando tomamos posse na DS/BH: defender
intransigentemente os interesses dos Auditores-Fiscais,
zelando sempre por seus direitos e prerrogativas.
Com o lema “Nosso compromisso é com a categoria”,
promovemos atividades que foram ao encontro dos
anseios dos Auditores-Fiscais, aproximando-os cada vez
mais do seu sindicato.
Trabalhamos de forma democrática e com total
transparência nos atos de gestão, pois todos eles, sem
exceção, foram amplamente levados ao conhecimento da
categoria que, de fato, possui legitimidade para debatê-los
e poder decisório sobre os respectivos encaminhamentos.
No entanto, acreditamos que nossa maior realização
foi, na verdade, ter criado uma identidade própria
para uma categoria que nasceu da fusão das Receitas
Previdenciária e Federal. De fato, somos hoje uma
categoria identificada pela unidade, que luta por seus
legítimos interesses com respeito à divergência de
opiniões. Construímos juntos uma história e deixamos este
importante legado para as próximas gestões.
Deixamos a Diretoria com a certeza do dever
cumprido e de que tudo valeu a pena. Estamos cientes
de que a categoria, amadurecida, saberá acompanhar
com espírito crítico e participativo o trabalho dos
novos dirigentes, resguardando os significativos
avanços ocorridos nos últimos anos e a transparência e
democracia no encaminhamento e discussão dos assuntos
de interesse da classe. Deixamos a diretoria, mas não a
luta!
Parabenizamos a Chapa 2 “Transparência e Ação” pela
vitória no processo eleitoral 2011. Parabenizamos também
toda a categoria que, comprometida e defensora dos
princípios da ética, transparência e democracia fez a sua
escolha.

Tudo pelo fortalecimento e unidade da categoria

Prestação de contas de nossa gestão
Setembro/2009 a Dezembro/2011

n 26 assembleias (nacionais e gerais),
sendo que 22 dessas assembleias foram
realizadas nos locais de trabalho dos
Auditores-Fiscais em Belo Horizonte,
Contagem e Sete Lagoas e 12
assembleias pré-reunião do Conselho
de Delegados Sindicais (CDS) com uma
média de 80 filiados presentes.

n Eleição dos representantes sindicais em
Belo Horizonte, Contagem
e Sete Lagoas.

n 4 seminários: Condições de Trabalho,
Financiamento da Previdência Social
Pública, Processo Administrativo
Disciplinar (PAD) e Lei Orgânica do
Fisco (LOF).

n 4 encontros: Encontro de AuditoresFiscais aposentados, Encontro de
Auditores-Fiscais ativos, Encontro de
Pensionistas e Encontro Jurídico.

n 1 reunião do Conselho de Delegados
Sindicais (CDS) em Belo Horizonte.

n Várias reuniões com o superintendente
da 6ª Região Fiscal e delegados da
Receita Federal do Brasil para tratar
de assuntos de interesse da categoria,
tais como condições de trabalho, porte
de arma, treinamentos, login/logout;
dentre outros.

n 2 reuniões com as Delegacias Sindicais
de MG para agilizar a divisão do
patrimônio do ex-Sindifisp/MG.

n 2 reuniões para reativação do Fisco
Fórum/MG.

n Inúmeras reuniões com deputados em
defesa de uma remuneração compatível,
pela aprovação das Propostas de
Emendas Constitucionais (PEC)
555/2006, 210/2007, 36/2008, 270/2008,
443/2009 e contra a MP 507/2010 e PL
1992/2007.

n Participação em audiência pública na
OAB/MG sobre a PEC 443/2009.

n 1 oficina de trabalho parlamentar.
n 100 plantões do jurídico, toda
terça-feira das 14 às 18 horas, com
atendimento médio de 10 filiados do
interior e da DS/BH por e-mail, fax,
telefone e pessoalmente.

n Participação média de 96 delegados
e observadores em 3 plenárias. Para a
plenária setorial foram apresentadas
18 propostas sobre contribuições
previdenciárias e 34 sobre tributos
internos, para otimização da
fiscalização, e 4 sobre aduana
referentes às condições de trabalho.

n Participação em média de 100 filiados
em seminários promovidos pelo
Sindifisco Nacional e em outras
Delegacias Sindicais.

n 16 edições de jornais e informativos da
DS/BH.

n Várias reuniões com o Conselho
Editorial.

n 22 reuniões da Diretoria Executiva da
DS/BH.

n Atualização diária do site com matérias
de interesse dos filiados, clipping
diários, informações, convocações e
convites.

n Escolha transparente e democrática de
delegados e observadores para o Conaf
e para as plenárias, através de voto dos
filiados em assembleia.

n Divulgação, discussão e aprovação da
proposta orçamentária.

n Inauguração da galeria de
ex-presidentes do Unafisco Sindical
DS/BH e do Sindifisp/MG, como forma
de manter viva a história das duas
entidades.

n Inclusão de filiados nas comissões de
organização e promoção dos eventos
realizados.

n Formação do Comando Local de
Mobilização para Campanha Salarial
2011.

n Realização de pesquisa em parceira
com a professora, doutora em Ciência
Política da Universidade Federal de
Uberlândia, Patrícia Vieira Tróppia,
com o objetivo de compreender,
fundamentalmente, a percepção dos
Auditores-Fiscais sobre suas condições
de trabalho, atividade sindical e,
principalmente, sobre a política
brasileira atual.

n Participação de 26 delegados e 6
observadores no Conaf 2010 com
apresentação de teses e alterações
estatutárias elaboradas por filiados
e diretores.

Agradecimentos a todos.

Diretoria Executiva
da DS/BH

