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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSOS", na forma: A ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante requerimento do Deputado
Carlos Avalone, vem manifestar o reconhecimento público ao SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS
ESTADUAIS DE MATO GROSSO - SINDIFISCO, representado neste ato pela pessoa do Excelentíssimo
Presidente Ricardo Bertolini, extensiva a todos os sindicalizados, pela comemoração do dia do fiscal de
tributos, que ocorreu no dia vinte e um de setembro do corrente ano.
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JUSTIFICATIVA

O SINDIFISCO - Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso foi fundado em 21 de julho de
1.990, luta pela transformação da Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso,
sua sede e foro esta localizada na cidade de Cuiabá - MT, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1640, Bairro
Duque de Caxias, em Cuiabá/MT.

O sindicato é a organização associativa representativa da categoria profissional dos Fiscais de Tributos
Estaduais, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que detêm a competência privativa prevista
no “caput” do art. 142 e seu parágrafo único do Código Tributário Nacional, com jurisdição na base territorial
em todo o Estado, entidade sem fins lucrativos, e duração indeterminada, regendo-se por este Estatuto e
pela legislação pertinente.

Sua trajetória é marcada por lutas e conquistas, presta um excelente serviço aos seus filiados, contando com
uma gestão moderna, profissional e participativa, luta pela defesa da independência e autonomia dos
representantes sindicais e luta por uma sociedade igualitária, justa e democrática e pelo Estado Democrático
de Direito, contribuindo assim para o fortalecimento da categoria de Fiscais de Tributos Estaduais do Estado
de Mato Grosso.

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Aplausos  e que seja enviada ao
SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - SINDIFISCO, representado
neste ato pela pessoa do Excelentíssimo Presidente Ricardo Bertolini, extensiva a todos os sindicalizados,
no seguinte endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.640, Duque de Caxias, CEP: 78.043-395.
Cuiabá-MT.

Assim, ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos demais Pares desta Casa de Leis.
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