Auditores-Fiscais do Pará realizam manifestação na
Superintendência Regional da 2ª Região Fiscal
Os Auditores-Fiscais no Estado do Pará se reuniram na Superintendência da 2ª Região Fiscal em
Belém para se manifestar na manhã desta terça-feira (14) contra o desmonte da Receita Federal
(RFB), pelo atendimento dos pleitos da classe junto ao governo e contra o Projeto de Lei
Complementar (PLP) 17/2022. O ato reuniu a diretoria da Delegacia Sindical do Pará, o vicepresidente da mesa do Conselho de Delegados Sindicais (CDS) e representante do Comando
Nacional de Mobilização, presidente da DS Rondônia, Auditor-Fiscal Roberto Machado Bueno, e
Auditores-Fiscais filiados à DS Pará.
Durante o evento, foi realizada uma reunião prévia com os presentes para repassar informações
sobre a mobilização e as pautas da classe. Também foi apresentada a nova assessoria jurídica
contratada pela DS-PA para atender os filiados, representada pelos advogados sócios do
escritório, que fizeram uma explanação sobre como funcionará o serviço. Em seguida, os
presentes fizeram o registro da manifestação com faixas sobre o movimento da classe nas
dependências internas e externas da superintendência.
“O ato público de hoje foi convocado pelo CDS, pelo Comando de Mobilização e a Direção
Nacional no sentido de que a gente possa alertar a sociedade a respeito das reivindicações dos
Auditores-Fiscais, bem como sobre o prejuízo que o PLP 17, que batizamos de código de defesa
do sonegador, representa para a população brasileira em geral”, afirmou o Auditor-Fiscal
Roberto Bueno.
Para o presidente da DS Pará, Tiago Lima, a manifestação é uma importante forma de pressão.
“A DS Pará cumpriu com o seu papel em chamar os colegas a participarem e procuramos passar
informações sobre a mobilização. O sentimento de todos os presentes é que se possa de alguma
maneira reforçar a pressão junto ao governo para que nossos pleitos sejam atendidos dentro
dos prazos legais possíveis e que se possa finalmente chegar a uma solução para esse impasse”,
destacou o presidente da DS-PA, Tiago Lima.

