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Fazendários entregam propostas de crescimento
econômico aos candidatos à Prefeitura do Recife
A direção do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem
Sindical) entregou, aos 11 candidatos à prefeitura do Recife, um
documento com sugestões de crescimento econômico. A ideia é
melhorar o ambiente de negócios com simpliﬁcação das obrigações
tributárias, formalização mais ágil dos micro e pequenos
empresários e promoção de jus ça ﬁscal nos tributos municipais.
O documento, in tulado “Propostas para um Recife
melhor: jus ça ﬁscal, crescimento econômico, geração de emprego
e renda e eﬁciência no gasto público”, divide-se em dois eixos
temá cos: receitas e despesas, segundo o presidente
do Afrem Sindical, Fábio Macêdo.
“O quadro fazendário do município do Recife,
ao longo da sua história, tem contribuído para o
desenvolvimento social e econômico da população recifense. Com
conhecimento da estrutura administra va da Prefeitura e
formações especializadas em várias áreas, nosso corpo técnico
vem, por meio do Sindicato dos Fazendários do Município do Recife
(Afrem Sindical), propor, de forma sucinta, eixos de atuação na
receita e na despesa públicas”.
Fábio Macêdo explica que a proposta serve para
auxiliar na estruturação do Plano de Governo dos
candidatos à Prefeitura do Município do Recife. “Estamos
à disposição dos 11 candidatos e, ao vencedor do pleito, estamos
disponíveis para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários durante a transição de governo”.
O presidente do Afrem explica que a receita própria
municipal é estratégica. “Preservar a autonomia municipal é
fundamental. Exemplos de forte dependência com a União e
os estados levaram diversos municípios ao caos ﬁnanceiro
com retenções indevidas, diminuição de recursos transferidos,
polí cas tributárias da União e dos estados nocivas ao ente mais
próximo ao cidadão”.
Ele enfa za que caberá aos futuros prefeitos escolherem
entre o aumento da autonomia municipal ou a sua redução. “O ﬁsco
do Recife tem par cipado a vamente do debate nacional
sobre essa reforma e coloca-se à disposição para
discu r sobre cada proposta de Reforma Tributária
que tramita no Congresso Nacional”.
Conheça o documento enviado para candidatos
aqui e para candidatas aqui.

João Campos, Mendoncinha e Marília Arraes respondem
perguntas do Sindicato sobre como irão gerenciar o Recife
Numa inicia va inédita, o Sindicato dos Fazendários do Recife
contactou os três candidatos mais compe vos, do ponto de vista dos
resultados da pesquisa eleitoral, para desaﬁá-los a responder como
irão governar o Recife.
As perguntas foram focadas nas prioridades das polí cas
públicas, no atendimento ao cidadão, na questão tributária e na
valorização do servidor público municipal. Os ques onamentos
levaram em consideração o contexto da pandemia da covid-19, já que o
novo gestor do Recife irá assumir ainda com a pandemia interferindo na
vida do cidadão.
Os candidatos responderam às mesmas perguntas e a edição do
Jornal Fazendários em Pauta manteve a redação das
respostas enviadas, no seu formato original, com o discurso
do candidato em primeira pessoa. Desta forma, man vemos
o diálogo democrá co com os três candidatos à PCR. Aﬁnal, a
liberdade de expressão é um direito fundamental e
intransferível, inerente a todas as pessoas, e um dos pilares
de uma sociedade democrá ca moderna
Conheça nas próximas 3 páginas as respostas dos
candidatos João Campos, Marília Arraes e Mendoncinha. A
candidata Delegada Patrícia também recebeu as perguntas
do Afrem. No entanto, até a edição ﬁnal do jornal não enviou
as respostas. Leia abaixo as perguntas realizadas.
1ª Pergunta: A pandemia mostrou ao mundo a importância da
presença estatal. Não só nas ações de combate à covid-19 e no tratamento
dos pacientes, mas no auxílio ﬁnanceiro para pessoas e pequenas
empresas. Neste contexto, como pretende garan r à população recifense
um serviço público de qualidade? O servidor público será valorizado e
como?
2º Pergunta: O município, como ente federado mais próximo ao cidadão,
necessita de recursos públicos para atendê-los. A Reforma Tributária pode
ser uma oportunidade ou um risco para o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
A dependência de transferência de outros entes mostrou-se nociva para os
municípios, como no caso recente que aconteceu em Minas Gerais, com
retenções indevidas por parte do governo estadual. Tudo isso mostra o
quanto é fundamental uma receita própria forte. Quais as suas propostas
para fortalecer a autonomia ﬁnanceira municipal e como pretende atuar no
debate da Reforma Tributária?
3ª Pergunta: Um dos problemas existentes hoje nas administrações
tributárias é a ingerência polí ca. Muitas vezes deseja-se fazer da
ﬁscalização uma arma para perseguir adversários e favorecer aliados. Uma
das propostas que hoje se debate é a lei orgânica do ﬁsco, a qual daria
autonomia funcional aos auditores para deﬁnirem a polí ca de ﬁscalização.
O que o (a) senhor(a) acha da exigência da tularidade do cargo de auditor
ﬁscal para ocupar cargos e funções de cheﬁa vinculadas à ﬁscalização
tributária? Há um debate nacional de uma Lei Orgânica da Administração
Tributária (LOAT). Alguns estados e municípios implantaram as suas. Caso
vença a eleição, a sua gestão encaminhá uma LOAT?
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João Campos: equipamentos públicos de qualidade para o cidadão

Em primeiro lugar, os equipamentos
públicos precisam ter qualidade. Essa é uma
marca do PSB. Entregamos creches, escolas e
novos hospitais com nível de excelência para
atender aos que mais precisam. Isso é
reconhecido com a avaliação muito posi va
que temos do Hospital da Mulher e do Compaz,
por exemplo.
Seguimos esse caminho com entregas importantes, como o
Geraldão, que foi totalmente reformado e poderá se transformar
em um a vo não só para o esporte, mas também para o turismo.
Temos esse compromisso de manter as entregas de projetos e obras
com qualidade.
No entanto, para além disso, vamos digitalizar os serviços
públicos para facilitar e agilizar o atendimento às pessoas. Um
exemplo prá co é a área de saúde, onde temos muito espaço para
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aperfeiçoamento da máquina pública, com prontuários eletrônicos,
consultas e exames especializados ocorrendo por uso de aplica vo.
O uso da telemedicina na rede pública será um diferencial.
Precisamos ajudar também os pacientes com diﬁculdade de
locomoção a par r da entrega de medicamentos con nuos em
casa, entre outras ações que devem mudar para melhor a vida das
pessoas.
Por ﬁm, precisamos do servidor público qualiﬁcado e
respeitado para cumprir todas essas etapas de trabalho a que me
reﬁro acima. De minha parte, sempre teremos um diálogo franco e
aberto para avaliar as diﬁculdades e saber como enfrentá-las
juntos.
Que fale por mim o meu histórico: no Parlamento, ainda
neste ano, votei não ao congelamento por 18 meses do salário de
inúmeras categorias de servidores em todo o Brasil. Punir os
trabalhadores não é o caminho para retomar o crescimento.

Maior distribuição entre os recursos do país para empoderar entes federados
É importante esclarecer que o ex-governador Eduardo
Campos, um dos maiores expoentes do PSB e uma referência
polí ca com grandeza nacional, sempre defendeu e nha o novo
Pacto Federa vo como uma de suas principais propostas durante
a pré-campanha presidencial de 2014. Ou seja, o nosso grupo
polí co acredita numa maior distribuição entre os recursos do
país para empoderar os entes federados.
De igual forma, assim como ocorreu no Parlamento, a
minha defesa sempre será pelo fortalecimento de nossas
ins tuições e desconcentração do orçamento que hoje está sob
domínio da União. Aproveito a oportunidade para informar que
sou membro da Frente Parlamentar do Novo Pacto Federa vo.

Sobre a Reforma Tributária, a minha visão é uma só: a
construção de uma proposta deve ser feita de forma al va, sem
colocar em risco a autonomia ﬁnanceira de estados e municípios e,
não obstante, corrigindo históricas distorções. A prioridade não
pode passar pela criação de mais impostos, mas, sim, pela
diminuição da carga tributária que incide sobre o consumo para
reduzir o impacto sobre os mais desfavorecidos. Na condição de
prefeito eleito, o povo do Recife contará com o meu discurso,
esforço e energia para inﬂuenciar nesse sen do a discussão
nacional.

Valorização e qualiﬁcação do servidor público
Acima de qualquer coisa, é importante reforçar aqui o
nosso respeito e consideração ao servidor público. Vamos trabalhar
pela valorização e qualiﬁcação, entendendo que é o servidor
público quem tem a honrosa missão de atender à sociedade em
geral.
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Dito isto, teremos a responsabilidade de, com toda a atenção e
o estudo que merece, analisar detalhes técnicos de novas legislações
com o secretário que comandará a pasta respec va. Com transparência
e abertos ao diálogo, mas, de forma serena e tendo tempo para as
discussões necessárias, poderemos nos colocar sobre esse assunto.

Marília Arraes: prestação de serviço de excelência aos cidadãos recifenses

Tenho mais de dez anos de vida pública e
durante este tempo aprendi, na prá ca, que a
economia é a ciência da escassez. Sendo os
recursos escassos, uma boa gestão buscará o
uso eﬁciente deles. O uso eﬁciente está
longe de ser alcançado com a polí ca liberal
de estabelecimento de um “Estado Mínimo”.
Precisamos de um Estado necessário, que seja
capaz de atender as demandas de seu povo de forma efe va, eﬁcaz
e eﬁciente. Na maioria esmagadora dos países desenvolvidos, a
polí ca do bem estar é uma praxe há bastante tempo, não
importando as cores ideológicas. Podemos observar facilmente na
França e na Inglaterra, por exemplo, o orgulho que eles têm dos seus
sistemas de saúde. E estamos falando de países de ideologias
polí cas antagônicas.
A pandemia da COVID-19 expôs muitas fragilidades locais e
nacionais. Mas ao mesmo tempo, mostrou a importância do SUS.
Alguém é capaz de aﬁrmar que sem o SUS o caos seria instalado de
forma avassaladora? A pandemia deixou claro que tanto a União
quanto os municípios devem aportar mais recursos para a saúde,
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não de forma pontual, mas como prá ca permanente. O nosso
compromisso é de ampliar o percentual de recursos des nado à
saúde e buscar mais recursos junto aos Governos Estadual e Federal.
O que perseguimos é a prestação de um serviço de excelência aos
cidadãos recifenses.
Nosso Programa de Governo traz também a proposta de
implantação do “Banco do Povo”, com foco no apoio e suporte
ﬁnanceiro aos trabalhadores informais e aos microempreendedores.
A pandemia nos mostrou a dimensão e a importância da economia
informal, temos que chegar junto destas pessoas e dar-lhes o suporte
necessário.
E nada disso será possível sem o apoio dos servidores
públicos. Não se pode alcançar obje vos como estes, que são frutos
de uma gestão pública moderna, eﬁciente, com servidores
desmo vados e desvalorizados. Na nossa gestão, o servidor será
valorizado. Gestores serão escolhidos por seu trabalho, seu
desempenho, sua capacidade de agregar e buscar soluções e não por
questões meramente polí cas. Resgataremos sua autoes ma e
inves remos em capacitação permanente.

Fortalecer e a ampliar as receitas próprias dos municípios
Diferente de países unitários, com poder central, o Brasil é
uma federação composta por diversos entes (União, estados e
municípios). Uma das caracterís cas do federalismo é a autonomia
ﬁnanceira dos seus entes. Desde 1988, o que se percebe é uma
redução proporcional e con nua nos recursos próprios dos estados
e dos municípios e uma concentração, com ampliação proporcional
e con nua, na União. Este processo está errado. Uma das funções
mais relevantes do tributo é a redistribuição de renda.
E qual destes entes federados está mais perto do cidadão se
não a municipalidade? Então, na Reforma Tributária, o nosso
posicionamento será no sen do de fortalecer e a ampliar as receitas
próprias. Mas, ao mesmo tempo em que temos que defender uma

maior par cipação dos municípios no bolo tributário, também temos
que reconhecer que o sistema tributário nacional, em especial, a parte
que trata da tributação indireta, está um caos, prejudica o ambiente
de negócio, é de alta complexidade e pouca transparência para ﬁsco e
empresas. Ou seja, é algo que precisa ser melhorado com urgência.
Na Reforma Tributária, é muito importante ouvir nossos
pares. Não estamos isolados. É importante construir uma posição
conjunta dos municípios. Não desis remos de defender a
competência cons tucional para ins tuir impostos e uma maior
autonomia ﬁnanceira para os municípios.

Autonomia do ﬁsco e LOAT
O ﬁsco, como carreira de Estado, deve ter autonomia e
independência na condução de seus trabalhos. Não é possível que
em pleno século XXI ainda se possa observar este po de ingerência
nas administrações tributárias. No desenvolvimento de suas tarefas
de ﬁscalização, o auditor deve gozar de total independência.
Na nossa avaliação, tudo aquilo que for a vidade ﬁm da
administração tributária, nos termos da legislação per nente, deve
ser gerido por auditor ﬁscal de carreira de forma vinculada.
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Nossa gestão terá o compromisso de discu r com a
categoria e encaminhar à Câmara Municipal, já nos primeiros 100
dias de governo, um projeto de LOAT que estabeleça direitos,
obrigações e prerroga vas do ﬁsco municipal do Recife, inclusive a
vinculação das gerências das áreas ﬁns à tularidade do cargo de
auditor ﬁscal. Uma administração tributária competente fortalece
a autonomia tributária.

Mendoncinha: revisão tributária com IPTU e taxa de lixo congelados por dois anos

Um serviço público de qualidade é o desejo
dos recifenses há pelo menos 20 anos. Para
mudar esse cenário desolador é necessário
um choque de gestão, que inclua uma ampla
reforma administra va para permi r o salto
da eﬁciência na oferta dos serviços públicos
m u n ic ip a is . E m rela çã o à s p eq u en a s
empresas, vamos liderar um profundo programa
de desburocra zação na cidade do Recife, es mulando o
empreendedorismo.
Também nos comprometemos a promover uma revisão
tributária e, para isso, já anunciamos o congelamento por dois anos
do IPTU e da taxa de lixo. Essa medida irá garan r uma redução real
de 6,25% na conta do contribuinte e dará tempo para a
administração municipal promover uma reforma tributária justa e
equilibrada.
A valorização do serviço público começa pelo reconhecimento da importância do funcionalismo, com a melhoria das

condições de trabalho e remuneração, dentro dos limites do
orçamento municipal. Essa valorização deve ser direcionada ao
respeito básico e primeiro pelas demandas da população, cujo
atendimento é o obje vo do serviço público e jus ﬁca a existência
do Estado, enquanto responsável pela gestão do interesse cole vo.
Em situações emergenciais, como no caso da Covid-19, o
Estado precisa agir rapidamente para proteger o cidadão, tanto do
ponto de vista sanitário quanto ﬁnanceiro. Infelizmente essas
ações não foram realizadas por parte da gestão do PSB. Pelo
contrário, o cidadão recifense foi ﬂagrantemente desrespeitado do
ponto de vista humanitário e ﬁnanceiro, com transações
tenebrosas inves gadas pela Polícia Federal e pelo Ministério
Público, sob a jus ﬁca va da emergência da pandemia. O resultado
não podia ser diferente. Na comparação com Salvador vemos
quase o dobro de óbitos por 100 mil habitantes, e ﬁnanceiramente,
se não fosse a ajuda do Governo Federal, muitos recifenses teriam
morrido de fome.
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Apoio à Reforma Tributária e ao Pacto Federa vo
promovendo um ambiente de negócios mais favorável, sem
privilégios ou incertezas quanto ao que se está pagando.
Também defendemos que o Pacto Federa vo seja aprovado
pelo Congresso Nacional para que os recursos possam efe vamente
ser disponibilizados para os municípios, onde a atenção ao cidadão,
em termos de oferta de saúde, educação e segurança pública, é
muito mais pulverizada e necessária.

Po r c o m p r e e n d e r m o s s u a i m p o r t â n c i a p a ra a
modernização administra va e a jus ça econômica, que garante o
desenvolvimento social, temos o compromisso de apoio à Reforma
Tributária. O sistema atual está ultrapassado e traz atrasos ao
desenvolvimento do País. A modernização do sistema tributário
passa, obrigatoriamente, por uma sinergia de tributos em todas as
esferas, simpliﬁcando o pagamento para o contribuinte e

Princípios da gestão: Transparência e tratamento isonômico
A transparência e o tratamento isonômico serão bandeiras
da nossa gestão à frente da Prefeitura do Recife. Estes princípios
servem de base para se abrir discussões sobre o aprimoramento das
escolhas do funcionalismo público em todas as esferas, inclusive
fazendária. Entendemos que os cargos relacionados à ﬁscalização
tributária possuem caráter técnico, o que demanda formação e
experiência na área. Por isso vamos priorizar os servidores de
carreira para essa função.

Em relação ao encaminhamento ou não de uma lei orgânica
para a área de administração tributária, é necessário que façamos
uma análise aprofundada sobre a proposta. Contudo, uma vez
eleito, não deixarei de par cipar deste debate, que se insere na
proﬁssionalização da administração pública e diz respeito
diretamente à qualidade do serviço público para o cidadão.
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Onze candidatos concorrem à Prefeitura do Recife
No dia 15 de novembro, os eleitores do Recife vão às urnas
escolher o novo prefeito da capital pernambucana. Para a disputa
deste ano, 11 candidaturas foram registradas, sendo uma das
campanhas mais disputadas em comparação com outros estados
do país. Dessas, seis formaram coligações e cinco são de par dos
que concorrem isolados (PSL, Novo, PSTU, PRTB e PCO).
Há uma pluralidade de par dos, ideologias e propostas.
Recife é o maior colégio eleitoral de Pernambuco, com 1.157.324
eleitores. Por haver muitas candidaturas, há grande probabilidade

de que a eleição vá ao segundo turno em 29 de novembro.
O prefeito Geraldo Júlio, do PSB, completa o segundo
mandato e luta para transmi r o legado do PSB ao ﬁlho do exgovernador Eduardo Campos, falecido em 2014.
Saiba quem são todos os candidatos à Prefeitura do
Recife em 2020, começando pelos três candidatos mais
compe vos, que já apontam reais possibilidades de vencer o
pleito. As propostas estão no link fornecido pelos candidatos ao
TSE.

Site permite consultar candidatos registrados em todo o Brasil
Um novo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é
responsável pela divulgação das candidaturas registradas em todo o
Brasil para as eleições municipais de 2020. Clique no link do
endereço http://divulgacandcontas.tse.jus.br/.
O site permite consultar as candidaturas por município e
cargo, acessar informações detalhadas sobre a situação dos
candidatos que pediram registro de candidatura, bem como todos
os dados declarados à Jus ça Eleitoral. As informações rela vas às
prestações de contas dos candidatos das eleições também estão
disponíveis no portal.
Depois de selecionar o nome do candidato, é possível obter
informações sobre o seu número, par do, composição da coligação
que o apoia (se for o caso), nome que usará na urna, grau de
instrução, ocupação, site do candidato, limite de gasto de
campanha, proposta de governo, descrição e valores dos bens que
possui, além de eventuais registros criminais. Também é possível
acompanhar a situação do pedido de registro e eleições anteriores

das quais o candidato tenha par cipado.
O TSE informa que o sistema é disponibilizado na internet
para todos os cidadãos. Para acessá-lo, não há necessidade de
cadastro prévio ou auten cação de usuário. O acesso é simples e
pode ser feito com apenas alguns cliques e selecionar a unidade da
Federação no mapa ou a sigla do estado a ser consultado.

Petrônio Magalhães
Adriana Bezerra

Novembro/2020

2020/2021

e-mail: andrea.pessoa14@gmail.com
e-mail: alexandre@afrem.org.br
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Conﬁra um breve perﬁl dos candidatos na disputa pela
Prefeitura do Recife e suas principais propostas

João Campos (PSB) - 40

Mendonça Filho (DEM) - 25

Deputado federal mais votado de
Pernambuco em 2018, João Campos tem
27 anos e é formado em engenharia civil.
Sua vice é a advogada Isabella de Roldão
(PDT). Em 2016, assumiu o cargo de chefe
de Gabinete na gestão do governador
Paulo Câmara. Sua coligação é formada
pelos par dos: PSB, PDT, PCdoB, MDB,
PSD, Rede, PV, PROS, Avante,
Republicanos, PP, Solidariedade.
Proposta de João Campos aqui

Ex-ministro da Educação do governo
Michel Temer e ex-governador de
Pernambuco, Mendonça Filho, 54 anos, é
administrador de empresas e consultor
nas áreas de educação e de gestão pública.
Tem três mandatos de deputado federal.
Sua vice é a deputada estadual e exvereadora do Recife, Priscila Krause (DEM).
A coligação é formada pelo DEM, PSDB,
PTB e PL.
Proposta de Mendonça Filho aqui

Marília Arraes (PT) - 13

Delegada Patrícia (Podemos) - 19

Vereadora do Recife por três mandatos
consecu vos, a advogada Marília Arraes,
36 anos, é a candidata do Par do dos
Trabalhadores (PT). Formou a coligação
Recife Cidade da Gente, com PT, PSOL, PTC
e PMB. Seu vice é o advogado João
Arnaldo (PSOL). Ela já foi secretária de
Juventude e Qualiﬁcação Proﬁssional da
capital pernambucana. Atualmente, está
no seu primeiro mandato como deputada
federal.
Proposta de Marília Arraes aqui

Patrícia Domingos, 38 anos, está
disputando pela primeira vez um mandato
eleitoral. Formada em direito, com pósgraduação em direito público, assumiu o
cargo de delegada da Polícia Civil de PE em
2008 e se mudou para a capital de
Pernambuco. Ela é do RJ e ﬁcou conhecida
por sua atuação na Delegacia de
Repressão aos Crimes Contra a
Administração Pública (DECASP). Seu vice
é Léo Salazar (Cidadania).
Proposta da Delegada Patrícia aqui
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Carlos Andrade Lima (PSL) -17

Charbel Maroun (Novo) - 30

O escolhido pelo PSL para a disputa no
Recife é Carlos Andrade Lima. Advogado,
será candidato pela primeira vez. Sua vice
é a psicóloga Rosaly Almeida (PSL).
Proposta de Carlos Andrade Lima aqui

Procurador do município desde 2011,
Charbel foi presidente da Associação
Municipal Procuradores do Município do
Recife e, em 2018, se candidatou ao cargo
de deputado federal. Seu vice na chapa é o
procurador André Teixeira (Novo).
Proposta de Charbel aqui

Cláudia Ribeiro (PSTU) - 16

Coronel Alberto Feitosa (PSC) - 20

Cláudia Ribeiro é professora da rede
municipal do Recife. Graduada em
Pedagogia pela Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), tem como vice Ka a
Telles (PSTU). Sua chapa é 100% feminina
das eleições do Recife deste ano.
Proposta de Cláudia Ribeiro aqui

Deputado estadual no 4º mandato,
Alberto Feitosa é coronel da Polícia Militar
de Pernambuco. Também foi secretário de
Turismo do Estado de PE e secretário de
Saneamento da Prefeitura do Recife. Seu
vice é o Pastor Wellington Carneiro
(Patriota).
Proposta do Coronel Alberto Feitosa aqui
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Marco Aurélio Lima (PRTB) - 28

Thiago Santos (UP) - 80

Deputado estadual, o candidato do PRTB
está registrado nas urnas como Marco
Aurélio Meu Amigo. Ele é advogado e pósgraduado em Ciências Polí cas. Já foi
vereador do Recife por dois mandatos. Seu
vice é o Coronel José Alves (PRTB).
Proposta de Marco Aurélio Lima aqui

Thiago Santos é o escolhido pelo novo
par do, a Unidade Popular (UP), criado
em 2019. Advogado e pós-graduado em
Direito do Trabalho, ele tem o médico
Aníbal Valença (UP) como vice. Formou a
Frente de Esquerda do Recife (FER):
UP/PCB
Proposta de Thiago Santos aqui

Victor Assis (PCO) - 29
Victor Assis é colunista da comissão de
redação do jornal Causa Operária, além de
apresentador da Causa Operária TV. Sua
vice é a advogada Roberta Rita (PCO). As
propostas são a resolução da 30ª
Conferência Nacional do Par do da Causa
Operária.
Proposta de Victor Assis aqui
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