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Ofício AFRESP-P nº 382/18 

 

São Paulo, 17 de maio de 2018. 

 

Excelentíssimo Senhor Secretário, 

 

 

Foi com muito orgulho e com muita alegria que soubemos da sua nomeação ao cargo de Secretário 

da Fazenda do Estado de São Paulo. Orgulho por vermos, ao que nos consta, pela primeira vez, um 

Agente Fiscal de Rendas ocupar o mais alto posto na hierarquia da Fazenda estadual. Alegria por 

sabermos tratar-se de profissional com altíssimas competências, grande comprometimento e 

excelentes intenções. Some a tudo isso toda a gentileza e respeito que você dedica aos seus 

interlocutores. 

 

Vemos como promissor para as finanças do Estado de São Paulo contar com um secretário que reúne 

tantas e tamanhas condições para elevar, do patamar atual, a cultura, os processos e as pessoas. 

Contar com um colega que conhece em extensão e em profundidade os maiores e mais delicados 

desafios da Arrecadação Tributária é igualmente auspicioso para a nossa classe e, de partida, nos 

leva a pensar que nenhum outro secretário do passado recente foi capaz de juntar em torno e abaixo 

de si colegas que não medirão esforços para ver a experiência de colocar alguém da carreira no mais 

alto cargo totalmente exitosa. 

 

Os desafios não são fáceis, as pressões exercidas não são pequenas e o trabalho a fazer para a 

recuperação e superação dos patamares da Arrecadação do Estado não é pouco.  

 

Contudo sabemos que você reúne as condições necessárias e sabemos mais ainda – como você 

também sabe – que tem à disposição, na classe AFR, talentos em quantidade e qualidade 

necessárias. 

 

Receba nossos parabéns e nossa disposição em contribuir com aquilo que estiver ao nosso alcance. 

Agora não apenas como associado, saiba que a Afresp está de portas abertas e aguardando a sua 

visita para, juntos, sabermos de que maneira poderemos ajudar na importante e necessária missão. 

 

Respeitosa e cordialmente, forte abraço. 

 

 

Rodrigo Keidel Spada  

Presidente 

 

Excelentíssimo Senhor 

Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho 

Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo  

Nesta 


