
 O Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem 

Sindical) terá eleições, no dia 29 de novembro, para 

renovação do Conselho Execu�vo, Conselho Fiscal e do 

representante do Afrem na Fenafim. Com o obje�vo de 

iniciar o processo eleitoral, foi publicado o Edital de 

Convocação para Eleições Gerais, no jornal Folha de 

Pernambuco, no dia 21/8. 
 A Assembleia Geral Eleitoral foi convocada 

para o dia no dia 24 de setembro, na sede da 

ins�tuição, às 14h. Durante a Assembleia Geral 

Eleitoral será eleita a Comissão Eleitoral, que dirigirá 

os trabalhos de eleição para renovação do Conselho 

Execu�vo,  Conselho Fiscal  e dos Membros 

representantes da Afrem na Fenafim, em razão do 

término do mandato dos atuais �tulares e suplentes. O registro 

de chapas deverá ser feito no período de 14 a 25 de outubro.
 O presidente Fábio Macêdo espera a par�cipação a�va 

dos associados. “Toda eleição deve ser pautada por projetos e 

não somente em função das pessoas que disputam. Esperamos 

que a próxima eleição do Sindicato contenha propostas que 

defendam o fortalecimento do fisco municipal e promova a 

união do quadro fazendário”, reforçou.
 O sindicato esclarece ainda que as Eleições Gerais para 
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Eleição para Sindicato dos Fazendários será no dia 29 de novembro

os cargos relacionados,  a seguir,  serão na mesma 

data/horário/local e u�lizando a mesma cédula: Conselho 

Execu�vo: Presidente – Secretário Geral  – Diretor 

Administra�vo-Financeiro – Diretor de Assuntos Sindicais – 

Diretor Social – Diretor de Aposentados (somente aposentado) 

– 1º e 2º Suplentes. Já as candidaturas para o Conselho Fiscal 

deverão ser de forma individual e independentes da chapa do 

Conselho Execu�vo, tendo 03 (três) Membros Titulares e 02 

(dois) Suplentes; para Representante do Afrem na Fenafim: 01 

(um) �tular e 01 (um) suplente.    

29/novembro - 
Eleição - das 8 às 
17h, no Afrem, e 
das 8 às 13h, na PCR 
- 2º andar.   

24/setembro - 
Assembleia Geral 
Eleitoral, na sede da 
ins�tuição, às 14h.

14 a 25/outubro - 
Registro de chapas 
Afrem Sindical

DIA DA
ELEIÇÃO

Acordo com a PCR 
favorece nomeações 
de aprovados

Fiscos defendem 
municípios na 
Reforma Tributária

Projeto Auditor 
Cidadão quer 
aumentar filiações

Receita Federal 
promove Dia do Luto 
em defesa da categoria
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Expediente

Acordo entre os candidatos aprovados no concurso 
de 2014 e Prefeitura do Recife favorece nomeações
 Um acordo celebrado entre a Procuradoria-Geral da 
Prefeitura do Recife e os aprovados no úl�mo concurso público 
para Auditor do Tesouro Municipal favoreceu a nomeação dos 
aprovados. A negociação foi realizada pelos advogados Sílvio 
Pessoa e Hélio Lúcio Dantas, que também atuam como 
assessores jurídicos do Sindicato dos Fazendários do Recife. 
 De acordo com o advogado Sílvio Pessoa, a Prefeitura 
não queria nomear os seis concursados aprovados para o cargo 
de Auditor do Tesouro Municipal, mesmo tendo  convocado 
sete aprovados além do número de vagas previsto no Edital do 
concurso nº  01 de 15 de julho de 2014.
 “Dos sete nomeados, apenas um tomou posse. Os 
demais manifestaram não ter interesse em assumir, o que 
gerou para os seis candidatos seguintes da lista de classificação 
o direito à nomeação, uma vez que configurada a necessidade 
de serviço. A Prefeitura, no entanto, �nha entendimento 
contrário”, relatou.
 Sílvio Pessoa explica que o termo de transação (acordo) 
celebrado entre os concursados, que ainda serão nomeados, foi 
assinado, no dia 5 de agosto, pelo procurador-geral do 
Município do Recife, Raphael Figueiredo Bezerra.
 Os seis aprovados que serão nomeados são: Edcarlos 
Gomes de Souza, Frederico César Leite Cavalcan�, José Haroldo 
Silveira Lima, Laís Milena Moraes Barreto, Lucas dos Santos 
Guimarães e Luiz Augusto de Melo Teixeira. 

 Sílvio Pessoa  disse que a Seção de Direito Público do 
Tribunal de Jus�ça de Pernambuco (TJPE), por unanimidade, 
acolheu os pedidos formulados no Mandado de Segurança e 
determinou à Prefeitura que nomeie e dê posse aos candidatos. 
O Mandado de Segurança  tem o número 0000721-
40.2019.8.17.0000.
 “As nomeações devem ocorrer até 20/09 e as posses 
até 01/10/2019, salvo para um dos concursados que requereu 
pequeno adiamento por mo�vos pessoais”.

21/set
Dia do 
Auditor
Fiscal

Um homenagem do Afrem Sindical 
à categoria indutora da cidadania e 
que traz o tributo para a realização 

de polí�cas públicas 
no município do 

Recife! 

Parabéns!
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 Representantes da Fenafim e da Anafisco estão 
par�cipando  a�vamente, em Brasília, da coleta de assinaturas 
para emendas à Reforma Tributária e na defesa da causa 
municipalista na reforma. De 3 a 5 de setembro, o 
representante do Afrem na Fenafim, Albano Rocha, e outros 
membros dos fiscos fizeram visitas a parlamentares. 
“Dialogamos com parlamentares de diferentes par�dos, a 
exemplo dos senadores Humberto Costa (PT), Major Olímpio 
(PSL-SP) e Jaques Wagner (PT-BA), e dos deputados Tadeu 
Alencar (PSB-PE) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP), entre outros”.
 Na Câmara Federal, a PEC é baseada em estudos do 
Centro de Cidadania Fiscal, do economista Bernardo Appy, e no 
Senado tramita a PEC 110, baseada na proposta do ex-
deputado Luiz Carlos Hauly.
 Albano Rocha relatou que no texto da Reforma 
Tributária não prevê a efe�va par�cipação  dos municípios no 
comitê gestor. “Queremos ter voz no comitê gestor”, 
reivindicou.
 O deputado Tadeu Alencar se comprometeu com o 
grupo do fisco e solicitou que as emendas fossem entregues 
para a assessoria da Liderança do Par�do para coleta de 
assinaturas. 

 O mesmo foi proposto por Sâmia Bonfim. Jaques 
Wagner sugeriu encontro das en�dades dos fiscos, desta vez na 
Bahia para ar�culações polí�cas..................................... 
 A deputada Sâmia Bomfim (PSOL/SP) afirmou que a 
bancada do PSOL assinará as emendas à PEC. Definiram que 
Rafael Aguirrezábal falará aos parlamentares do PSOL de SP 
sobre Reforma Tributária numa reunião. Já com o Jackson 
Castro, assessor do senador Major Olímpio (PSL/SP), ficou 
previamente agendada uma reunião também em SP nos 
próximos dias.

Fiscos defendem a causa municipalista na Reforma Tributária

Albano Rocha e Cássio Vieira junto ao senador Humberto Costa. 
À direita, Rafael Aguirrezábal (SP) e José Matos (RN)

 A equipe voluntária do Projeto Auditor Cidadão está 
aumentando. Agora são 94 par�cipantes, tendo 11 novas 
adesões e 17 alterações de valores doados. Karla da Fonte 
explica que, este ano,  o projeto está concentrando esforços 
para trazer mais auditores para o grupo. “Queremos não só 
doadores, mas par�cipantes efe�vos. Muitos auditores recém 
empossados entraram e estão repensando conosco sobre as 
nossas ações. Queremos fazer um trabalho com a par�cipação 
de mais auditores colocando a mão na massa”. 
 No primeiro semestre, os integrantes do Projeto 
fizeram uma campanha para atualizar os valores doados. 
“Desde que começamos não houve aumento dos valores 
doados. Então, no Encontro de Auditores fizemos uma 
solicitação aos auditores filiados ao projeto que autorizassem o 
aumento do valor fixado e que os novos assinassem a ficha de 
filiação, definindo o valor que podem doar. A categoria 
fazendária está ficando sensibilizada”. 
 Os interessados podem procurar a Secretaria do Afrem 
para assinar a documentação da ficha de filiação ou autorizar o 
aumento dos valores. O telefone do Afrem Sindical é 
3441.6044. 
 Ações sociais - Neste semestre, o grupo pretende 
con�nuar financiando projetos sociais, a exemplo da Escolinha 
de Futebol para crianças que moram nas imediações do Coque, 
e a Escolinha de Futebol de Fernando Santana, que se dedica 

Projeto Auditor Cidadão faz campanha para novas adesões

A reunião do Projeto Auditor Cidadão contou com a presença 
de novos filiados

aos alunos das escolas de Roda de Fogo e adjacências, 
localizada próxima ao Presídio do Bom Pastor, e que há 16 anos 
atua na comunidade. 
 O Auditor Cidadão fez também doação do padrão e 
tênis para os integrantes do Futebol do Ins�tuto Transviver, 
uma ong que tem como missão acolher a população LGBTQI+ 
em situação de vulnerabilidade social, criando condições de 
empoderamento e de protagonismo para o exercício da 
cidadania plena. O Ins�tuto proporciona esta a�vidade 
espor�va como vetor da promoção de inclusão social.
 No primeiro semestre também foram doados dois ar-
condicionados para uma brinquedoteca no Sertão e o projeto 
vai organizar a biblioteca do Projeto Repensar, localizada em 
Paulista, liderado pelo auditor Pedro Gundes.
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 Em Brasília, mais de 100 Auditores par�ciparam do 

protesto, que ocorreu em frente ao Ministério da Economia e 

depois, no Senado Federal. Ao fim da manifestação, a Direção 

Nacional do Sindifisco protocolou uma Carta ao Senado, ao lado 

de nove senadores, solicitando apoio do Parlamento. O 

documento foi lido, na tribuna, pelo senador Álvaro Dias.
 Um dos pontos destacado durante a manifestação foi a 

determinação do Tribunal de Contas da União, solicitando que a 

Receita apresente nome e matrícula dos Auditores que, nos 

úl�mos cinco anos, atuaram na fiscalização de altas 

autoridades do Execu�vo, Judiciário e Legisla�vo. “Essa decisão 

é instrumento de constrangimento e in�midação”, explicou o 

pres idente do S indifisco Nacional ,  K leber  Cabra l . 

Recentemente, o Senado aprovou um requerimento cobrando 

do TCU explicações sobre o processo.
 O presidente do Sindifisco falou ainda sobre o receio da 

classe em relação a uma possível transformação da Receita em 

autarquia. “Sabemos que, num momento de ataque, qualquer 

mudança será uma estratégia para diminuir o órgão, blindar 

determinadas pessoas e interesses da atuação dos auditores.   

Não é verdade que seria para blindar a Receita de interferência 

polí�ca. Se o governo não quer interferência, basta ele mesmo 

não interferir”, argumentou.

Em Brasília, protesto é realizado no 
Ministério da Economia e no Senado

 Kleber Cabral ressaltou as recentes dificuldades 

encontradas pelos auditores. “Nosso obje�vo é demonstrar 

para a sociedade a nossa indignação ao conjunto de ataques 

que a Receita Federal vem sofrendo, muito especificamente em 

razão do afastamento dos dois Auditores-Fiscais de Vitória, que 

estavam atuando nas equipes especiais e acabaram 

selecionando, por critérios obje�vos, impessoais e técnicos, 

altas autoridades da República. A decisão do ministro 

Alexandre de Moraes afastou os dois colegas e suspendeu as 

inves�gações sobre 133 contribuintes, tornando-os 

inalcançáveis ao Fisco, uma espécie de lista vip”, cri�cou.

Em frente ao Ministério da Economia, auditores da Receita 
fizeram manifestação em defesa do fisco

 Em protesto nacional, auditores fiscais de todo o país 
par�ciparam, no dia 21/8, em diversas cidades brasileiras, do 
Dia Nacional do Luto, ato público contra as inúmeras tenta�vas 
de cercear o trabalho da classe e do órgão. O evento foi 
organizado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita (Sindifisco Nacional). 
 Para o presidente do Sindifisco da Delegacia Sindical 

em Recife, Dauzley Marques de Miranda, o Dia do luto em 

defesa da Receita e dos Fiscos reuniu auditores da Receita 

Federal, do município de Recife e da Fazenda estadual. “Todos 

os auditores estão contra a ingerência nas a�vidades de um 

órgão de Estado. Ninguém está acima da Lei. O princípio da 

impessoalidade é fundamental na a�vidade do fisco”.
 Em Recife, o Afrem Sindical apoiou a manifestação, que 
aconteceu na Delegacia da Receita, no Recife An�go. “Nesse 
momento de ameaças ao fisco federal, entendemos 
ser fundamental a união dos demais fiscos para evitar que 

Dia Nacional do Luto em defesa da Receita Federal 
e dos Fiscos acontece em todo o país

Em PE, o Afrem Sindical apoiou a manifestação dos auditores 
da Receita

ingerências externas comprometam o combate à corrupção e à 
sonegação de tributos, afetando os mais pobres que dependem 
dos serviços públicos essenciais”, explica Fábio Macêdo, 
presidente do Afrem Sindical.
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