
DISCURSO DE POSSE DA PRESIDENTE DA DS CEARÁ 
PARA GESTÃO 2019-2021 

 
(Cumprimentos aos dirigentes de Entidades Sindicais, aos dirigentes de Órgãos 
Públicos, parlamentares, etc, e a cada um dos presentes...) 
 

Meus queridos colegas da Receita Federal e dos demais órgãos do MF, 
queridos familiares, amigos, convidados, e ilustríssimos representantes 
sindicais e demais autoridades,  
 

Vou comentar aqui, hoje, nesta cerimônia de posse, algumas ideias com 
que me apresentei para representar os Auditores-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil no Ceará, no início dessa trajetória, há cerca de quatro meses atrás. 
 

Uma dessas ideias é a de simplicidade. 
 

Primeiro, porque tem a ver com a minha natureza, minha origem na 
pequena cidade de Limoeiro do Norte, minhas convicções cristãs e minha 
formação moral, inestimável tesouro que recebi dos meus pais. 

 
Segundo, porque precisamos ter em mente, sempre, aplicar os nossos 

recursos com prioridade e racionalidade em ações de mobilizações efetivas, na 
conscientização dos colegas sobre a importância do papel sindical na 
organização estatal e na comunicação com a sociedade, a fim de garantir nossa 
tão sonhada legitimação social, não deixando espaço para o espetáculo de 
falsas promessas. 

 
Terceiro, porque estamos vivendo um dos momentos políticos mais 

críticos da história deste país, e porque não dizer mundo, que exige de nós 
muita introspecção e reflexão. Ataques são noticiados todos os dias aos 
trabalhadores brasileiros, notadamente aos servidores públicos, que podem 
implicar grandes retrocessos. Nesses momentos, o lugar para festas se estreita. 
Não é tempo de comemorar. 
 

Por outro lado, se não há motivos para comemorar, não é próprio da 
natureza da mulher brasileira, notadamente as mais simples, desanimar, nem 
muito menos desistir. E é com esse espírito que aqui estou. Consciente de todo 
o cenário adverso, entretanto feliz e determinada a contribuir positivamente 
para que tenhamos dias melhores. 
 

O dever de representar a categoria em hora tão difícil vem junto com o 
decisivo apoio da minha família, especialmente ao meu esposo, com quem 
compartilho a tarefa de educar nossos filhos. Sem a confiança, a compreensão 



e o desprendimento dele eu não poderia abraçar tal missão. Maurício, muito 
obrigada! 

 

Importante ter em mente que, na modernidade, as pessoas ou categorias 

de pessoas encontraram nas instituições sindicais ou em outras entidades 

associativas o meio pelo qual intentam potencializar a efetivação de direitos e 

garantias individuais que as lutas sociais consagraram ao longo de sua história. 

Amparados por previsão constitucional, os sindicatos existem não como um 

entrave à atividade econômica em geral, mas sim para que as reinvindicações 

entre partes antagônicas nas relações de trabalho aconteçam de forma racional 

e objetiva, sempre em prol da melhoria da vida em sociedade.  

 
Essa luta, meus amigos, em âmbito local, só é possível graças ao 

inestimável apoio dos demais colegas que hoje, comigo, assumem a missão de 

conduzir a gestão da Delegacia Sindical no Ceará (DS Ceará): Josué, grande 

amigo fiel desde os anos de ESPEI, cuja coragem, vitalidade e entusiamo foram 

fundamentais para que eu aceitasse essa missão. E aos colegas Edilson, Sônia, 

Paulo Sérgio, Airton, Cristina, Wylkson, Nívia, Avany, Fabiana, Zazá, Nilson, 

Lettieri, Xandoca, Marcelo, Gilberto, Ricardo César e Marcos Aurélio. Eu poderia 

aqui tecer comentários elogiosos sobre todos esses colegas sem qualquer 

esforço. Cada um é detentor de talentos peculiares que me fazem admirá-los 

pessoalmente. 

 
Esta nova Diretoria da DS/Ceará reúne, como vocês viram, Auditores-

Fiscais iniciantes e outros com larga vivência sindical, conjugando a saudável 
renovação de colegas - com nova energia e novas perspectivas - com a também 
desejável riqueza da experiência dos colegas que já têm uma valiosa 
caminhada no ambiente sindical. 
 

Todos se dispuseram a esse chamado sindical, desprendendo-se de seu 
conforto particular e abrindo mão de projetos pessoais, em nome do interesse 
coletivo e em nome de uma sociedade mais justa. 
 

Muito obrigado, meus colegas de Diretoria! 
 

Igualmente importante, em nome da nossa categoria agradeço também 
aos colegas escolhidos para compor o indispensável Conselho Fiscal da 
DS/Ceará, contribuindo para assegurar a higidez financeira da nossa 
organização sindical: como titulares, as colegas Auditoras-Fiscais , Dionísios 
Carvalheto, Rita Linhares e Ana Lígia; e na condição de suplentes, os colegas 
Thayse Felipe e Morgana Carla. 



 
Um aspecto que tranquiliza a todos no cumprimento dessa missão 

sindical é a excelência e dedicação que já demonstram há vários anos os 
funcionários da DS. Francimeire, Sinhá, Aroldo e Gonçala que formam essa 
equipe, viabilizando tanto a organização administrativa quanto a 
operacionalização dos nossos eventos, com atenção e iniciativa. 
 

Preciso, ainda, fazer um solene registro da minha profunda gratidão pelo 
apoio que recebi de todos os que nos antecederam na direção da DS Ceará, e 
que continuam ao meu lado. 
 

Em verdade, confesso que a particular decisão de assumir esta 
desafiadora presidência da Delegacia Sindical é minha homenagem a essa 
geração de colegas que, com sacrifícios pessoais, consumiram-se na tarefa 
diuturna e, muitas vezes, incompreendida, de construção e consolidação da 
nossa fortaleza sindical, como foram os colegas Alberto Amadei, Airton Rocha, 
Liduína Ribeiro, Fátima Gondim, Ítalo Aragão, Marcelo Maciel, Paulo Godoy, 
Marcelo Lettieri, Edmilson Bernardino, Edilson Lins, Fernando Sérgio, Helder e 
a nossa querida Zazá, dentre tantos outros abnegados.  
 

Todos esses colegas atravessaram águas turbulentas e ameaçadoras dos 
nossos direitos e garantias, duramente conquistados, sem claudicar nos 
momentos mais difíceis dos últimos 30 anos. 
 

Gostaria, ainda, de fazer uma homenagem em especial aos colegas 

Hélder Rocha e Fernando Sérgio que nos inspiram pela retidão de suas 

condutas, pela força e coragem com que conduziram os últimos 3 últimos anos 

a frente dessa Delegacia Sindical. Vocês são exemplos de seres humanos para 

mim! 

 
Não há Auditor-Fiscal que ignore a presença marcante dessa brilhante e 

ilustre reunião de colegas militantes, sobretudo pela atuação destemida e 
equilibrada, vigorosa e honesta, construída, eticamente, com muito trabalho e 
invejável resiliência nos momentos mais agudos, em que as nossas atribuições, 
as nossas paridade e integralidade, os nossos subsídios, a nossa segurança 
funcional  estiveram em jogo. 
 

Perfilados com a ética, o interesse público e a retidão, testemunhamos 
que a firmeza das atitudes dessa geração permitiu que os batimentos da 
categoria pulsassem com dignidade funcional, salarial e profissional. 
 

Defenderei com muito entusiasmo essa tradição. 



 
 Sei também que não me faltam a disposição e a vontade de estar à 

altura das expectativas do conjunto da categoria. Nem me faltam a coragem, 
a lealdade e a sinceridade de confessar minhas limitações e ser transparente 
quando identificar os problemas pela frente. Não dourarei nenhuma pílula.  
 

Procurarei interpretar os sentimentos de toda a categoria da melhor 
forma possível; situação que tenho consciência de ser extremamente difícil. A 
nossa eleição foi democrática, justa e límpida, embora sob chapa única. Tal 
fato faz pesar ainda mais as nossas responsabilidades. 
 

Assim, sem ignorar as nossas diferenças, porque a realidade nos diz que 
elas verdadeiramente existem, de agora em diante faz-se indispensável mitigá-
las para podermos reunir as nossas melhores energias em favor dos nossos 
objetivos comuns. 
 

Preciso da confiança de vocês, de cada um de vocês, porque assim 
somarei sempre as forças imprescindíveis para esta árdua e espinhosa 
caminhada. 
 

A propósito da confiança, essa substância indispensável à credibilidade, 
também sei que ela depende, tanto do discurso quanto da prática. Ambas 
devem guardar coerência, conexão e harmonia. 
 

Assim, nada melhor que balizar as linhas gerais de orientação da nossa 
postura desde a posse e ao longo dos próximos três anos em seis pilares 
fundamentais: 
 
1. A importância dos aposentados e pensionistas na participação da nossa 
gestão. 
 
Vamos tê-los próximos, porque além de representarem mais da metade dos 
nossos filiados, com eles teremos a possibilidade de consultar o passado da 
casa. Ademais, as sucessivas reformas da previdência e o confisco anual do 
bônus de eficiência os atingiu pelas costas e teremos de travar uma luta 
memorável contra futuras ameaças. Desde já estão todos convocados para 
esse permanente combate. 
 
2. A independência diante da administração local e superior 
 
Os sindicatos de colaboração, não combativos, não só não deram bons 
resultados como terminaram perdendo a sua credibilidade quando passaram a 
atuar como apêndices dos gestores de plantão. 



 
Isso não significa não estarmos sempre dispostos para o diálogo. Ao contrário. 
Sabemos as diferenças entre a retórica e o truque da mobilização, de um lado, 
e a efetiva construção da correlação de forças necessária para garantir os 
nossos interesses, do outro. O diálogo, com o interlocutor que mereça 
confiança, é um meio natural para a superação dos problemas, desde que 
sejamos capazes de garantir a nossa pauta. 
Não seremos, entretanto, coniventes com o conchavo e a cumplicidade, que 
muitas vezes só interessam a alguns poucos, que procuram a ascensão fácil na 
carreira, mediante prestação de serviços aos administradores de plantão, em 
troca de postos de direção ou outras vantagens escusas. 
 
3. A legitimação social do Auditor-Fiscal. 
 
Ampla divulgação do seu relevante papel na administração tributária, 
aduaneira e previdenciária e, para além dos interesses corporativos, participar 
proativamente das discussões e campanhas em que possa contribuir sobre os 
temas de interesse da sociedade, tais como a justiça fiscal, o combate ao crime 
organizado, a segurança institucional e funcional preventiva, protestos contra 
o desmanche do serviço público, contra o assédio moral e a improbidade 
administrativa, a defesa da previdência pública e solidária, dentre outros. 
 
4. Relacionamento parlamentar com todos os partidos, sem privilegiar qualquer 
um deles. 
 
 
5. O fortalecimento da Receita Federal do Brasil como órgão de Estado, 
estratégico, com as prerrogativas delineadas na Constituição Federal, com sua 
excelência reconhecida pelos cidadãos e com a escolha do Secretário mediante 
lista tríplice. 
 
6. Estímulo a participação de todo filiado, esperando que cada um de nós faça 
parte, também, da DS/CE, contribuindo, colaborando, fazendo sugestões, 
participando das assembleias, e também por qualquer outra forma de 
comunicação. 
 

Estes pilares de atuação, portanto, é que nos permitirão encontrar o 
melhor caminho para superarmos os grandes desafios que se avizinham, com 
potenciais e graves prejuízos a toda a sociedade, aos Auditores-Fiscais e aos 
demais servidores, como  as constantes ameaças aos fundamentos 
institucionais do setor público-estatal, infectado pela equivocada ideia de 
‘estado mínimo’, longe do ideário institucional do interesse público. 
 



Estaremos, assim, sempre aqui, orgulhosos e determinados a dar 
continuidade a luta dos que nos antecederam, porque sabemos ser esta “uma 
luta sem fim” que está só começando. 
 

Que a prudência, a temperança, e a justiça, que não sorriem a todos os 
homens e mulheres, não deixem de me contemplar na hora propícia. 
 

E assumo, neste momento singelo e solene, o compromisso sincero de 
sempre sujeitar aos meus pares a liderança a mim atribuída como Presidente 
da DS Ceará. 
 

Termino, enfim, diante de tantas ideias desagregadoras, discriminatórias, 
preconceituosas e de tantos discursos de ódio e intolerância que rondam as 
mentes humanas no Brasil e no mundo, com uma frase do genial e imortal 
arquiteto Oscar Niemeyer: 
 
`Prefiro pensar que um dia a vida será mais justa, que os homens não se 

olharão a procurar defeitos uns nos outros, como tantas vezes acontece. Que 

haverá sempre a ideia de que em todos há um lado bom. Nesse dia, será com 

prazer que um procurará ajudar o outro.` 

 

 
Muito obrigada! 
 
Patrícia Gomes Peixoto 
Presidente da DS Ceará 
2019-2021 


