DS SALVADOR PROMOVE ATO PÚBLICO EM FRENTE AO PRÉDIO DA
RECEITA FEDERAL
Na manhã desta terça-feira (14), os representantes da Delegacia de Salvador do Sindicato
Nacional dos Auditores-Fiscais e Auditores-Fiscais da Receita Federal de Salvador e de toda a
5ª Região Fiscal (Bahia e Sergipe) promoveram um Ato Público em frente ao prédio da Receita
Federal do Brasil, na Avenida Paralela. A manifestação compõe o cronograma de um
movimento nacional da categoria marcado para este dia, quando os Auditores-Fiscais se
mobilizaram em Atos Públicos espalhados por todo o país.

A participação de um número expressivo de auditores-fiscais mostrou a força do movimento na
luta pela garantia de direitos que foram acordados e não cumpridos pelo Governo Federal. A
demonstração de união dos auditores-fiscais reforça a grandiosidade do trabalho que é
desenvolvido em prol da população.

“Entendemos que esse Ato Público é necessário para mostrarmos e cobrarmos uma posição do
Governo Federal, pois estamos vendo diversas ações que prejudicam e inviabilizam o trabalho do
auditor-fiscal. Esse corte de orçamento de quase 50% reflete nos serviços prestados e atinge a
população que precisa. Fizemos um acordo em 2016 e precisa ser cumprido em relação ao bônus
de eficiência da Receita Federal. Continuaremos com o movimento e estamos esperando que o
Governo Federal cumpra com o que foi estabelecido”, destaca o Presidente da DS Salvador,
Auditor-Fiscal Nagib Elias Abdala.
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A categoria ainda protesta contra o PLP 17, de autoria do deputado Felipe Rigoni (UNIÃO/ES),
batizado de “Código de Defesa do Sonegador”. O texto traz diversos artigos que impedem ou
dificultam a fiscalização de grandes empresas com acesso a estruturas criadas para a prática do
planejamento tributário abusivo, de empresas de fachada (conhecidas como laranjas), ou
estabelecidas em lugares perigosos, dominados por milícias ou quadrilhas, por exemplo.

Após o Ato Público, foi realizada uma reunião na sede da Receita Federal com as presenças do
presidente do Sindifisco Nacional, Auditor-Fiscal Isac Falcão, da vice-presidente, Auditora-Fiscal
Natália Nobre, do Superintendente da 5ª Região Fiscal (Bahia e Sergipe), Auditor-Fiscal Francisco
Lessa e do Presidente da DS Salvador, Auditor Fiscal Nagib Elias Abdala, dentre outras
autoridades.
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