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Fazendários votam ﬁliação à Anaﬁsco no dia 28 de junho
O Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical)
promove uma assembleia geral extraordinária para votar a
ﬁliação à Associação Nacional dos Fiscos Municipais (Anaﬁsco).
Está programada para o dia 28/6, às 15h, na sede da en dade.
Os ﬁscos de Recife, Curi ba, São Paulo e Florianópolis,
dentre outros, reuniram-se, e lançaram a proposta no dia 7 de
junho, na sede do Sindicato dos Auditores Fiscais Tributários do
Município de SP (Sindaf-SP). Os sindicatos criaram um fórum e
uma associação nacional para debater a Reforma Tributária e
es mular a valorização das carreiras ﬁscais. Mais de 20
en dades do Brasil par ciparam do lançamento da inicia va,
inclusive o Sindicato dos Fazendários do Município do Recife
(Afrem Sindical).
Os ﬁscos municipais estão preocupados com a possível
redução da autonomia ﬁnanceira dos municípios e de suas
capacidades de ﬁscalização de impostos sobre o consumo.
Proposta assim está sendo formatada, na Câmara Federal, com
a criação da Reforma Tributária.
A proposta principal da Anaﬁsco é lutar por sistema
tributário justo e adequado às necessidades dos municípios.
Na opinião de Fábio Macêdo, presidente do Sindicato dos
Fazendários do Município do Recife (Afrem Sindical), toda
en dade que procura a defesa dos municípios e de sua
categoria deve ser apoiada. “A Anaﬁsco vem para somar. Não
está vindo para dividir espaço com ninguém. Nós vamos apoiar
todas as en dades que defendem o ﬁsco municipal. Essa é
nossa intenção. É preciso denunciar o risco enorme que se tem
com a não par cipação dos municípios na Reforma Tributária”.
Para Fábio Macêdo, a criação da associação favorece o
debate de assuntos per nentes aos auditores municipais e ao
próprio município. “A reforma tributária não pode ter apenas a
preocupação com a simpliﬁcação do sistema tributário
nacional, mas também a preservação do pacto federa vo, com
o fortalecimento do ente mais próximo ao cidadão. O
município é o ente mais próximo que presta serviço à
sociedade. É um risco enorme essa reforma tributária ser
votada sem pensar no município”.
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Reforma Tributária
volta à pauta nacional
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Afrem Sindical par cipou da criação da Anaﬁsco
com ﬁscos de Curi ba, São Paulo e Florianópolis.

Conheça a repercussão nacional
Para o vice-presidente do Sindicato dos Auditores
Fiscais Tributários do Município de SP (Sindaf-SP), Rafael
Aguirrezabal, a criação desse espaço de debates vai traçar as
diretrizes para que os auditores ﬁscais tributários municipais
possam contribuir, de forma proposi va, com um projeto de
Reforma Tributária para o país. “A Reforma deve garan r a
autonomia ﬁnanceira dos municípios, a simpliﬁcação e
transparência para os contribuintes e criar garan as para
que as administrações tributárias possam agir com
autonomia”.
O auditor Rubens Costa, de Belo Horizonte, acredita
que é importante os auditores ﬁscais municipais possam se
posicionar, por múl plos canais, em relação a vários temas
de interesse nacional. “É que a exper se destes proﬁssionais
não só os qualiﬁca para opinar sobre, por exemplo, a
reforma tributária da qual o Brasil necessita, como também,
sobre outras questões relevantes para o país, especialmente
quanto aos municípios. Nesse sen do, é salutar e
imprescindível a criação de uma en dade que dê voz a esta
categoria tão importante”.

SP aprova PEC do
teto remuneratório
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Conheça a arte de
Lúcia Tolen no

Depois da greve dos caminhoneiros, Reforma Tributária volta à pauta polí ca nacional
Forçada pela greve dos caminhoneiros, que deixou
o país desabastecido e pra camente parado por onze dias
de paralisação, a discussão da Reforma Tributária voltou à
tona na pauta polí ca nacional. Fábio Macêdo, presidente
do Afrem Sindical, explica que a visão de que a reforma será
uma solução para os problemas do país não é bem uma
verdade. “O que se constata, às vezes, é que a redução de
um tributo ou do valor de um insumo não vai reﬂe r na
ponta para o consumidor ﬁnal. Isso está claro para toda a
sociedade. O que se fala é que vai reduzir a carga tributária,
o país vai crescer, vai se desenvolver, mas não é bem assim.
O empresariado só vai inves r se exis r mercado
consumidor. Não é pelo simples fato de que vai reduzir a
carga tributária que ele vai começar a inves r e ampliar a
produção. Ele vai fazer se houver mercado. É uma regra
básica”, argumentou o presidente do Afrem.
Ele relata que para os auditores ﬁscais dos
municípios a preocupação com a Reforma Tributária é
grande.” A Reforma Tributária procura centralizar a
arrecadação nos entes maiores, o estado e a União, em
detrimento dos municípios. Se você for visualizar a
evolução do sistema tributário brasileiro você vai ver que o
município vai lentamente ocupando sua competência
tributária. E agora, com a reforma está indo por outro
caminho, que é o inverso. Há economistas que defendem
que o local onde você arrecada é o local onde realmente
deve ser inves do. Não é interessante ir para o poder
central e o poder central distribuir. Infelizmente, essa visão
não é comungada pelos economistas que estão fazendo a
Reforma Tributária. Ficam preocupados apenas com a
simpliﬁcação do sistema tributário”.

Ele acrescenta também que simpliﬁcar não
signiﬁca concentrar a arrecadação num ente e repassar.
“É possível simpliﬁcar para o contribuinte. O produto da
arrecadação pode ser distribuído entre os diversos
entes. E cada um com sua competência e cada um
ﬁscalizando. Basta ver o modelo de arrecadação do
Simples Nacional, o contribuinte emite uma única guia
de vários tributos, informando seus valores. A par r daí
todo o processo de distribuição é automá co. Já cai na
conta do ente. Não passa pelo tesouro do Estado ou pelo
da União. Cada um mantém sua competência. O ﬁsco
municipal ﬁscaliza. O estadual também ﬁscaliza. Há o
compar lhamento das três esferas de poderes: federal,
estadual e municipal. É possível conviver dessa forma.
Não é re rado dinheiro do município para um possível
repasse ou transferência”.

En dades par cipantes da criação da Anaﬁsco
Par ciparam da criação da associação as seguintes en dades: Afrem Sindical (Recife); Sindaf-SP (São Paulo);
Sinﬁsco Curi ba; SINAFIM-SC (Grande Florianópolis); AFIVALE (Blumenau); SINFISUL-RJ; AFISCAMP; SINSFITE-DF;
SEFIN-ES; SINDAFS SERRA/ES; AFFAZERP - RIBEIRÃO PRETO/SP; SINAFIC Chapecó-SC; FISCO DE SOROCABA/SP;
AAFITLON - Londrina – PR; Assoc. dos AFTM St. André – SP; AIAMU – RS; Asﬁm Maceió – AL; Sindiﬁsco São João de
Meri – RJ; e Associação dos Auditores do Tesouro Municipal de Natal – ASAN.
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Assembleia Legisla va de São Paulo aprova a PEC do teto remuneratório
O Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical) auxiliou os colegas de SP na formatação da PEC.

O funcionalismo público do Estado de São Paulo
conseguiu uma vitória importante no dia 5/6. A Assembleia
Legisla va (Alesp) aprovou, em segundo turno, a Proposta
de Emenda Cons tucional n° 05/2016, que ﬁxa como limite
único de remuneração o subsídio do desembargador do
Tribunal de Jus ça do Estado de São Paulo.
Agora, a Proposta de Emenda à Cons tuição só
precisa ser promulgada. A medida altera o ar go 115 da
Cons tuição do Estado de São Paulo. A proposta escalonou
o limite remuneratório para amenizar o impacto da medida
ao longo de 24 meses e, em seu parágrafo único, respeita a
determinação da Cons tuição Federal prevista na parte ﬁnal
do inciso XI de seu ar go 37, referente à remuneração dos
agentes ali referidos.
Em um total de 72 votos, 67 parlamentares foram
favoráveis e quatro votaram de forma contrária. A inicia va,
do deputado Campos Machado (PTB/SP), inclui várias
carreiras, como agentes ﬁscais de renda, professores
universitários, engenheiros, servidores da Alesp e auditores
ﬁscais.
Na opinião de Hélio Freire, presidente do Sindicato
dos Auditores Fiscais Tributários do Município de SP (SindafSP), o valor real da conquista está na segurança jurídica que
a nova referência remuneratória possibilita.

“A PEC permi rá que o ﬁsco trabalhe com autonomia,
garan ndo as conquistas dos servidores mais experientes
da estrutura pública municipal e estadual”.
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emenda cons tucional visando ﬁxar, em seu âmbito,
limite remuneratório único. Com esse teor, a PEC garante
aos Estados e respec vos municípios a manutenção em
seus quadros de servidores tais como médicos,
professores, universitários, agentes da auditoria-ﬁscal
tributária, oﬁciais da polícia militar ou delegados de
polícia.
A emenda é possível porque a Cons tuição Federal
delega aos Estados, mediante emenda às respec vas
Cons tuições Estaduais e ao Distrito Federal, por meio da
s u a L e i O rgâ n i ca , a i n s t u i çã o d e u m l i m i te
remuneratório único, só não aplicável aos deputados
estaduais e aos vereadores dos municípios do respec vo
estado (§12 do ar go 37 da CF).

Almoço dos Aposentados

15 de Agosto – 12h – Sede
do Afrem Sindical
Par cipe!
Obs: Conﬁrmar presença no telefone
3441.6044 (Alexandre ou Keila).
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Exposição de Lúcia Tolen no mostra a força da superação por meio da arte
Uma exposição inspiradora da ar sta plás ca
Lúcia Tolen no, in tulada “A cor da voz”, aconteceu no
início do mês, na Loja Adroaldo Tapetes, em Boa
Viagem. Ela é fazendária aposentada e associada do
Afrem Sindical.
Mesmo tendo que conviver com um Acidente
Vascular Cerebral (AVC) há mais de 15 anos, a ar sta
não largou o o cio de criar suas obras de arte. Por
conta de problemas na mão direita, ela reaprendeu a
pintar com o lado esquerdo, mostrando sua força para
superar todos os obstáculos.
A ﬁlha da ar sta, Sílvia Tolen no, disse que a
mãe é a sua grande fonte de inspiração diária. “Para
mim, superação não é ausência de medo. Superação é
o medo andando. Quando minha mãe teve o AVC, ela
teve muito medo de não mais andar, falar ou pintar.
Esse medo andou, ele virou um 'sai da frente', uma
vontade de voltar a falar e a pintar. Hoje em dia, ela
fala com a arte dela”, relatou.
Sílvia conta que Lúcia sempre foi das artes e da
comunicação. “Antes do AVC, ela era mais rígida
consigo mesma. As pinturas eram mais preocupadas
c o m fo r m a e f u n ç ã o . H o j e e m d i a é p u ra
leveza e gen leza consigo mesma. O trabalho não

Muita animação e forró no São
João do Afrem Sindical
A tradicional festa de São João do
Afrem Sindical teve a presença de mais
de 70 pessoas na noite do dia 14/6.

O evento aconteceu na sede da
en dade, com o arraial todo
padronizado, com barraquinhas de
comidas picas e com a autên ca
música junina, onde o forró foi a
principal estrela da festa.
Sob o comando do presidente Fábio
Macêdo e do diretor social José
Anchieta, o encontro dos fazendários
foi muito alegre e concorrido. O evento
c o n to u c o m a p a r c i p a ç ã o d o
vereador Carlos Gueiros.
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Lúcia dedica-se sempre à criação ar s ca.
é preocupado com forma e função. É um trabalho de pura alegria. É
e uma forma linda de expressar a voz interior. Tanto é que o tema da
exposição é a Cor da Voz. Ela é o po de pessoa que visualiza o
colorido no preto em branco”.
A ﬁlha explica que o processo de reabilitação do AVC foi muito
árduo. “Ainda há muitas diﬁculdades, mas é um processo regado a
muito amor e carinho por parte da família e dos amigos. A inspiração
de minha mãe é o colorido da vida”.

