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 Ar�cular poli�camente proposições legisla�vas de 

interesse dos municípios e dos servidores públicos. Esta foi a 

pauta da viagem do presidente da Federação Nacional de 

Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim) e 

presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem 

Sindical), Fábio Macêdo, no dia 11/5, à Brasília. As visitas são 

realizadas de forma suprapar�dária.
 A pauta incluiu reuniões com os senadores Marcos do 

Val (Podemos - ES) e Wellington Fagundes (PL-MT); os 

deputados federais André de Paula (PSD-PE), atual 

presidente do par�do em PE, e Valtenir Pereira (MDB-MT); e 

do assessor da liderança do PT no Senado, Bruno More�. 
 Macêdo foi para as reuniões acompanhado do 

presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais de 

Tributos Municipais e do Distrito Federal (Anafisco), Cássio 

Vieira; do presidente do Sindicato Estadual do Fisco 

Municipal do Espírito Santo (Sefim/ES) e atual diretor jurídico 

da Anafisco, Marcos Fardim; do presidente e do diretor do 

Sindicato dos Auditores Fiscais e Inspetores de Tributos de 

Cuiabá (Sinafit), José Luiz Pacheco e Marco Aurélio dos 

Santos, respec�vamente. 
 “As en�dades do fisco municipal realizaram 

ar�culações polí�cas importantes para as administrações 

municipais e os servidores públicos. Esperamos contactar 

mais autoridades legisla�vas nos próximos dias”, disse Fábio 

Macêdo. 

Assessoria da liderança 
do PT no Senado debate 
PECs com en�dades do 
fisco.  

Equipe do senador 
Wellington Fagundes 
(PL-MT) recebe Fenafim 
e Anafisco. 

Reunião com deputado 
federal André de Paula 
(PSD-PE), em Brasília, 
com Fábio Macêdo. 

Fenafim e Anafisco ar�culam PECs na Câmara e no Senado



Visita à senadora no Rio Grande do Norte Zenaide Maia 

 A senadora Zenaide Maia (Pros-RN) recebeu em seu gabinete no RN, no dia 5/5, o 

presidente Fenafim e presidente do Afrem Sindical, Fábio Macêdo. A reunião teve como propósito 

apresentar projetos de interesse dos municípios e do fisco. 
 Par�ciparam da reunião, o representante da Anafisco e secretário-geral do Afrem 

Sindical, João Victor de Araújo; Anchieta Xavier (Sinfam-RN); e Elaine Fontoura (Sinfam-RN).    

Todos contaram com a ar�culação e apoio de Pedro Lopes, ex-presidente do Sindfern.

 Entrevista no RN  - Durante a viagem ao Rio Grande do Norte, o presidente da Fenafim 

Fábio Macêdo e o diretor Anchieta Xavier   par�ciparam de uma entrevista com o jornalista Semio 

Timeni, da Cidade No�cias, da 94 FM, líder de audiência do horário.
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 No final de abril, as ar�culações polí�cas em prol dos 

municípios e em defesa dos servidores públicos também 

aconteceram em Brasília. Foram realizadas reuniões, no dia 

27/4, com os deputados federais Jorge Solla (PT-BA) e Neucimar 

Fraga (PP-ES) e o senador Angelo Coronel (PSD-BA). Todos 

receberam a comissão da Fenafim e se comprometeram com as 

pautas defendidas pela en�dade do fisco nacional.
 “Nos reunimos com a assessoria do deputado Helder 

Salomão (PT-ES) para solicitar apoio às duas propostas de 

emenda cons�tucional que serão apresentadas pelos 

deputados Neucimar Fraga e Jorge Solla.  A 1ª emenda trata da 

alteração do parágrafo 12, do Ar�go nº 37 da CF/88, que 

pretende conferir a mesma prerroga�va dos estados e DF, que 

estabelece o teto remuneratório do desembargador, e 

desvincular o subsídio do chefe do execu�vo aos servidores 

públicos. A segunda emenda vai regularizar a questão 

previdenciária dos servidores públicos que ingressaram antes 

da CF/88”, explica o presidente da Federação Nacional de 

Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim) e 

presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem 

Sindical), Fábio Macêdo  
 O presidente da Fenafim foi para as reuniões com 

representantes da en�dade. Par�ciparam o vice-presidente, 

Artur Ma�os (BA); o diretor de assuntos parlamentares, Ademar 

Delgado; e o vice-presidente da Região Sudeste, Valdir Ma�as de 

Souza.  O vice-presidente da Associação dos Auditores da 

Receita Municipal de Vila Velha (ES) (Afivive), Marcos 

Monjardim, também par�cipou das reuniões.

Deputado Neucimar 
Fraga (PP-ES) recebe 
comissão da Fenafim. 

Audiência com o 
senador Angelo Coronel 
(PSD-ES) para tratar de 
proposições legisla�vas.

Reunião da Fenafim 
com o deputado federal 
Jorge Solla (PT-BA). 

Deputados e senadores começam a apoiar pautas das en�dades do fisco 
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Lançamento de livro de 
Adriana Luz é pres�giado 
por fazendários

 O lançamento do livro de crônicas “Aos 
45' do primeiro tempo” foi muito concorrido e 
pres�giado pelos fazendários. A auditora 
Adriana Luzia Silva Cavalcante, ou de forma 
ar�s�ca, Adriana Luz, promoveu uma noite de autógrafos no dia 
5/5 no Pá�o Café, no Recife. A impressão da obra foi feita na 
Gráfica Cepe, de forma independente, com a �ragem de 300 
exemplares. 
 Muito feliz, ela relata que não tem como expressar a 
alegria ao lançar o primeiro livro. “Não tenho nem palavras para 
expressar tanto afeto, tanto carinho, tanto amor. Já ouvi dizer 
que as flores que a gente �ver de dar, que as dê em vida. Depois 
que as pessoas morrem, as homenagens perdem o sen�r. Era 
como se eu es�vesse recebendo as minhas flores em vida”.
Para ela, publicar um livro é transitar no território dos sonhos 
cumpridos. Ao falar da sua trajetória, Adriana se autodenomina 
“negra, nordes�na, mãe de Rebeca, professora por formação, 
servidora pública por missão, uma mulher em construção”. 
 Ao prefaciar o livro, Antônio Sérgio Carneiro Leão fez um 
relato convida�vo para a leitura e elogia a atuação da escritora. 
“Adriana é daqueles seres humanos com quem todo mundo 
deveria ter a oportunidade de conviver, os que a conhecem 
sabem do que falo. Pessoa leve, determinada, atuante, 
solidária, sonhadora. Seus sonhos, pelo menos os que conheço, 
são todos altruístas. O seu próximo está sempre contemplado. E 
este livro é uma prova incontestável do seu despojo. Alguns dos 
seus textos, além de serem belos, muito bons e verdadeiros, são 
também, acima de tudo, lições de vida e de solidariedade. 
Reunindo crônicas do olhar do dia a dia, ela surfa nas ondas da 
existência, vagueia do óbvio ao inusitado, flutua entre o real e o 
sonho, contrapõe o sério e o cômico”, enfa�za. 

Serviço: O livro já está sendo comercializado na Livraria 

Imperatriz do Shopping Recife. 
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Confira a prestação de contas da campanha de 
distribuição de alimentos para comunidades vulneráveis

 A cidade do Recife é considerada, desde 2021, a capital 

mais desigual do país segundo dados do Ins�tuto Brasileiro de 

Geografia e Esta�s�ca (IBGE). No contexto da pandemia e, 

consequentemente, com o aumento do desemprego, a 

realidade atual é ainda mais desafiadora para quem vive em 

situação de vulnerabilidade social. 

 Em abril foi divulgado um estudo do Observatório das 

Metrópoles em que a Região Metropolitana do Recife (RMR) 

aparece com rendimento médio mensal de R$831,66 per capita 

(por pessoa). Ao extrair o rendimento médio dos 40% mais 

pobres da RMR, o estudo constatou que essa população está 

vivendo com uma renda média de apenas R$ 104 mensais per 

capita. 

 Em solidariedade a este contexto desigual, o Projeto 

Auditor Cidadão e um outro grupo de auditores con�nuam as 

1- R$ 2.000,00 - Ações de Frei Aluísio
2- R$ 2.000,00 - Ong Mãos Solidárias
3- R$ 2.000,00 - Ong Anjos da Noite
4- R$ 4.000,00 - Comunidade Dancing Days e Ong Transviver.

a�vidades sociais. De acordo com Karla Barradas, o Projeto e o 

grupo conseguiram distribuir alimentos em diversas en�dades 

(ver quadros nesta e na página seguinte).  

 “Mais uma vez agradecemos a todos e todas que 

par�ciparam. Graças a vocês a nossa campanha tem sido um 

sucesso, o que confirma que a nossa responsabilidade social 

vai além da arrecadação de tributos. Vamos con�nuar e trazer 

mais colegas para par�ciparem”, reforçou ela. 

Distribuição de cestas básicas pelo 
Projeto Auditor Cidadão (Jan-mar)

1 2 3

4 5 6

Fotos: 1,2,3 e 6 
Comunidade 
Dancing Days. 

fotos: 4 e 5 
Ins�tuto 
Transviver. 



1.       Catadores de recicláveis da Ipu�nga
2.       Igreja Ba�sta de Casa Amarela- café solidário 
3.       IEAD - Comunidade do Casarão 
4.       Comunidade do Pilar - Ações de Frei Damião
5.       Coopera�va Resgatando Vidas
6.       Grupo Gestos
7.       Ong Transviver
8.       Comunidade Paulo Miranda 
9.       Trabalhadores do estacionamento da PCR 
10.   Projeto Sopão da Paz

Campanha de arrecadação com 

auditores da PCR (jan-abril)

Arraiá junino 

9/jun - 19h

do 
Afrem Sindical

Atração: Raminho 
do Acordeon

1

2

3 4

Associado pode levar 1 convidado

Senha extra: R$150

Participe!

Foto 1: 
Comunidade 
do Pilar - 
Frei Damião

 Foto 2:
 Igreja Ba�sta 
de Casa 
Amarela no 
Café Solidário

Foto 3:
Na Ipu�nga, 
catadores de 
recicláveis

Foto 4:
Sopão da  
Paz 

Doação de 5,6 toneladas de alimentos para as en�dades:

05

Confirmar presença pelo 

telefone/whatsapp: 99756-0826
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