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Fazendários reelegem Fábio Macêdo na presidência do Sindicato
A direção do Sindicato dos Fazendários do Município do Recife
(Afrem Sindical) foi reconduzida, no dia 30/11, para novo biênio (01
de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019). O presidente é o
auditor do Tesouro Municipal, Fábio Macêdo.
Além do presidente Fábio Macedo, a chapa é formada pelo
secretário-geral, João Victor de Araújo; diretor Administra vo
Financeiro, Luiz Ferreira; diretor de Assuntos Sindicais, Jamy
Bezerra; diretor Social, José Anchieta; diretora de Aposentados, Ladeado por Luiz Ferreira e João Victor Araújo, Fábio Macêdo,
Ana Regina Monteiro de Almeida; 1º suplente, Carlos Malheiros comemora o resultado eleitoral
Lacerda; e 2º suplente, Hélio Max. O representante do Afrem na Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos
Municipais (Fenaﬁm) é Albano Rocha.
O Conselho Fiscal será composto pelos membros tulares Evaldo José
Cou nho Filho; Manfredo de Andrade Sarda Jr; e Elias Guarino de Oliveira.
Os suplentes são Emanuel Ismael de Louvor Pereira e José Santa Cruz
Arantes.
A Comissão Eleitoral foi formada por Fá ma Lima, como presidente; José
Geraldo do Nascimento, como vice-presidente; e Jane Maria da Silva,
como secretária.
Fábio Macêdo recebeu o apoio de Constan no Maceira e
José Geraldo

O presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical),
Fábio Macêdo, ﬁcou sa sfeito com o processo eleitoral. “O resultado
eleitoral demonstrou a importância da gestão do sindicato na defesa de

seus associados”.
Desde o dia 13/11, os auditores do Recife estão em operação padrão para
denunciar a falta de estrutura operacional do ﬁsco municipal e a diretoria
vem dialogando com o governo desde o mês de outubro. Fábio Macêdo
informa que as reivindicações dos fazendários vão desde a melhoria da
infraestrutura ao pedido de nomeação de aprovados no último concurso,
como forma de minimizar a falta de pessoal, entre outros.
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Conheça todas as propostas da nova gestão
01. Aperfeiçoamento do Plano de Cargos do quadro fazendário, com
adequação aos modelos de planos de cargos e vencimentos implantados,
com vinculação da GPF ao vencimento para os auditores e para os analistas
de ﬁnanças pública, uma nova tabela e vinculação da vantagem decorrente
da an ga produ vidade ﬁscal com o novo vencimento;
02. Defender maiores inves mentos para o quadro fazendário, através do
Fundo Especial de Incremento da Administração Tributária (FEIAT), bem
como recomposição do quadro fazendário;
03. Pressionar a Administração Municipal para chamada imediata dos
aprovados no úl mo concurso de auditor.
04. Criar um novo portal do Sindicato, com mais funcionalidades de
comunicação com os associados;
05. Promover uma integração entre os novos e an gos associados;
06. Celebrar novos convênios para os associados;

07. Reeditar o almoço de aposentados;
08. Divulgar os vídeos da ins tuição através de DVD;
09. Interface com questões nacionais;

10. Defesa dos interesses dos associados com atuação no Congresso Nacional
e Execu vo Federal;
11. Fortalecimento da administração tributária municipal - PEC 186;
12. Maior autonomia municipal - reforma tributária.
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Campanha contra a Reforma da Previdência
Conforme decidido em Assembleia da categoria, o Afrem Sindical produziu uma campanha publicitária com outdoors
contra a Reforma da Previdência. Os outdoors estão disponíveis nas avenidas Abdias de Carvalho, próximo ao Habib's,
e Domingos Ferreira, próximo ao Clinical Center.

Fenaﬁm escolhe nova diretoria e consegue registro sindical no MTE
A Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos
Municipais (Fenaﬁm) elegeu a chapa “União e Força” para a
diretoria execu va e o conselho ﬁscal do biênio 2018/2019. A
presidência agora será liderada por Célio Fernando, de Belo
Horizonte (MG), tendo Carlos Cardoso Filho (PE), como vice.
Para o Conselho Fiscal, foram eleitas as seguintes en dades:
SINFAM, do Rio Grande do Norte; AUDIRP, de São José do Rio
Preto (SP); e AASFIT, de Sete Lagoas (MG).
O responsável por coordenar o Planejamento Estratégico da
Federação é Carlos Trindade. Para essa missão, também foi
convidado Josias Pires. Eles explicaram que serão duas linhas
de trabalho concorrentes: o atendimento das demandas
co dianas e a elaboração do planejamento.
Registro Sindical -A Fenaﬁm conseguiu a Cer dão de Registro Sindical da ins tuição. O documento foi emi do pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no dia 17/11.
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Confraternização Afrem é bem concorrida
Confraternização concorrida do Afrem Sindical no Red Lounge
Com a presença de mais de 130 pessoas, a festa de
confraternização do Sindicato dos Fazendários do Recife foi
muito animada, com prêmios e música ao vivo no Red Lounge
Buﬀet, em Casa Forte.O presidente Fábio Macêdo recebeu o deputado
Antônio Moraes (PSDB) e os vereadores Carlos Gueiros (PSB) e
Henrique Leite (PDT). Marcaram presença os assessores jurídicos do
sindicato, Sílvio Pessoa e Hélio Lúcio.
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