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Vacinação 
A Amafresp, sempre atenta às 
demandas de seus filiados, lançou 
uma Campanha de Vacinação contra 
a Meningite B.

Pág. 8

AGO - Contas Afresp 
Atenção, associados da Afresp:  a 

Assembleia Geral Ordinária acontecerá  
em 29 de agosto, às 9h na Sede Social 
da Afresp.

Pág. 5

Fundo de Amparo  
Conheça o novo projeto “Fundo 

de Amparo a AFRs e Pensionistas”, 
que será levado para a aprovação do 
Conselho Deliberativo.

Pág. 8

Revista Classe 
Moderna, atraente e segmentada 

para um público altamente qualificado, 
assim nasce a Revista Classe, que será 
lançada em setembro. 

O AFR Luciano Garcia Miguel assumiu um 
importante desafio em sua trajetória profis-
sional: a coordenação da Coordenadoria da 
Administração Tributária de São Paulo (CAT). 

Luciano contou que não esperava ser 
nomeado Coordenador da CAT e revelou 
que foi uma dupla surpresa a indicação do 
Secretário da Fazenda, Renato Vilella,e do ex- 
coordenador da CAT, José Clóvis Cabrera.

Novo coordenador da CAT 

O Fundafresp premiará quatro pro-
jetos de entidades que atendem idosos 
no estado de São Paulo. Os projetos 
vencedores receberão até R$ 40 mil para 
melhorar seu atendimento aos idosos. 

Fundafresp em ação 11

Criados para incentivar a compra, 
venda e aluguel entre os AFRs, os Clas-
sificados Afresp são anúncios de veícu-
los, imóveis e negócios que atenderão 
aos interesses dos associados. 

Classificados Afresp 13

Vem aí a Semana do AFR. Participe! 

A Afresp convida seus associados e familiares para a Semana do AFR, que acontecerá em setembro no Casa Grande 
Hotel Resort & Spa Guarujá. O Seminário Internacional ICMS e o futuro dos Estados ocorrerá nos dias 16 e 17 e o 4º 
Encontro da Família Afresp nos dias 18,19 e 20. Participe! 

                                                                                                                                       Mais informações na página 9
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Jornal da Afresp - Órgão oficial da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 277, de 5/5/1949. Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo
Decreto nº 40.019  de 1/11/2000. CNPJ nº 62.635.990/0001-91 - Inscrição Municipal nº 1.005.705-6
Edifício Sede - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - Jd. Paulista- São Paulo -  SP - CEP 01401-002  - PABX 11 3886-8800
Escritório Centro AFR João Álfaro Soto -  Rua Roberto Simonsen, 62, 2º andar, sl. 21 - CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3107-9623
E-mail: associacao@afresp.org.br - Site www.afresp.org.br

Saudades

Comunicados

O  comunicado  nº 08 de 2015, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada 
em 05/08/2015, determina as seguintes cotas para o mês de agosto/2015: 
a) mensalidade Afresp= R$ 71,62 (setenta e um reais e sessenta e dois 
centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado;  b) cota Amafresp=  
R$ 405,00 (quatrozentos e cinco reais), 
mantendo o valor anteriormente cobrado; c) 
cota Fundafresp = R$ 
36,05 (trinta e seis reais 
e cinco centavos), corres-
pondentes a contribuição 
mínima de 20 (vinte) cotas 
no valor unitário de R$ 
1,8027 (janeiro/2015). 
Informamos ainda que os ci-
tados valores terão vigência 
a partir de 01/08/2015.

Jun. 
2015

Jul. 
2015

Ago. 
2015

Mensalidade da 
Afresp

71,62 71,62 71,62

Cota Amafresp 395,00 405,00 405,00

Cota do Fundo 
de Solidariedade

- - -

Cota Fundafresp 36,05 36,05 36,05

Contribuições
Profundamente consternada, a Diretoria da Afresp cumpre o doloroso dever de noticiar o falecimento 
dos seguin tes colegas:

Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências.

11/01/2015 - Geraldo Cerazza, aos 84 anos, de Itatiba/SP
15/04/2015 - Orlando Novaes, aos 91 anos, de Santos/SP
25/04/2015 - Fabio Maximo de Macedo, aos 98 anos, de Bauru/SP
29/04/2015 - Roberto Fontoura Costa, aos 77 anos, de Araraquara/SP
29/04/2015 - Alberto Victolo, aos 85 anos, de Tanabi/SP
29/04/2015 - Almerindo Ferreira Sales, aos 84 anos, de Tatuí/SP
05/05/2014 - Luiz Sergio Soares, aos 77 anos, de São Paulo/SP
10/05/2014 - José Francisco Moretti, aos 81 anos, de Piracicaba/SP
15/05/2015 - José da Costa Antunes, aos 91 anos, de São Paulo/SP
16/05/2014 - Hellmut Fink, aos 82 anos, de Rio Claro/SP
19/05/2015 - Luigi Lucchesi, aos 79 anos, de São Paulo/SP
05/06/2015 - José Luiz Elizeu, aos 66 anos, de São Paulo/SP
08/06/2015 - Silvia Galvão Bueno Cintra Franco, aos 63 anos, de São Paulo/SP
12/06/2015 - Gilson Cordeiro, aos 63 anos, Mogi das Cruzes/SP
14/06/2015 - Luiz Carlos Bettiolli, aos 77 anos, de Guarujá/SP
19/06/2015 - Walter Kuhl, aos 86 anos, de São Paulo/SP
20/06/2015 - Rubens Gadelha Arraes, aos 86 anos, de Campinas/SP
22/06/2015 - Fausto Augusto Seixas, aos 85 anos, de Santos/SP
26/06/2015 - Alcides Mendonça, aos 87 anos, de São Paulo/SP
26/06/2015 - José Correa Guimarães, aos 73 anos, de Taubaté/SP
30/06/2015 - Leonidas Sandoval Neto, aos 76 anos, de São Paulo/SP

Diretoria Executiva

Presidente: Rodrigo Keidel Spada  
E-mail: rodrigospada@afresp.org.br - Fone: (11) 3886-8811
1º Vice-Presidente: Alexandre Lania Gonçalves 
E-mail: alexandrelania@afresp.org.br - Fone: (11) 3886-8881
2º Vice-Presidente: Angela Manzoti Nahman
E-mail: angela@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8873 
Secretário Geral: Matheus Henrique Lopes P. Lima  
E-mail: matheuslima@afresp.org.br -Telefone: (11) 3886-8906 
Secretário Adjunto: José Roberto Soares Lobato
E-mail: lobato@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8906 
1º Tesoureiro: Denis da Cruz Mângia Maciel
E-mail: denismangia@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8814
2º Tesoureiro: José Carlos Libano
E-mail: libano@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8905

Conselho Deliberativo
Mesa Diretora - Presidente: Paulo Henrique Cruz;
Vice-Presidente:  Luiz Carlos Benício; 
1º Secretário: Pedro de Oliveira Abrahão; 2º Secretário: Leandro 
Radusweski Quintal.

Comissão Fiscal: Presidente: José Carlos Miguel de Mendonça;  
Membros: Thiago Martins e Henning Mario von Rautenfeld. 
Suplentes: Miguel Angelo Carvalho da Silva, Fabiano Buchetti de Souza 
e Claiton Osnir do Amaral.

Comissão Assessoria Administrativa e de Regionais: Presidente: 
Antônio Lourenço Colli; Membro: Claiton Osnir do Amaral e Sebastião 
Tadeu de Vasconscelos. Suplentes: Roberto Garcia, Paulo Henrique 
do Nascimento e Miguel Ângelo da Silva.

Comissão Saúde: Presidente: Antenor Roberto Barbosa; Membros: 
Eduardo Gonçalves e Valéria Carrijo. Suplentes: Luiz Carlos Toloi 
Junior e Leonardo Quadre.

Comissão Seguros em geral: Presidente: Hélio Bandeira; Membros: 
Fabiano Buchetti e James Grejo. Suplentes: João Álfaro Soto, Roberto 
Garcia e José Correa Barros Neto.

Comissão de Imprensa e Comunicação: Presidente: Leonardo Garcia 
Quadre; Membros: Roberto Garcia e Paulo Henrique do Nascimento. 
Suplentes: João Álfaro Soto, Fabiano Buchetti de Souza e Miguel 
Ângelo Carvalho da Silva.

Diretorias da Afresp
Alexandre Lania Gonçalves (Amafresp e Inscrição); Angela Man-
zoti Nahman (Convênios e Cultura e Administrativa); Denis da Cruz 
Mângia Maciel (Tecnologia da Informação e Financeiro); José Carlos 
Libano (Recursos Humanos); José Roberto Soares Lobato (Assuntos 
Estratégicos e Comunicação); e Matheus Henrique Lopes Pereira 
Lima (Seguros e Regionais). 

Diretorias Designadas
Antônia Emília Pires Sacarrão (Previdência); Cezar José D’Avoglio 
(Engenharia); Mara Tomasseti (Aposentados);  Milton Nakanishi 
(Esportes); Nelson Trombini Junior (Jurídico); Renato Pei An Chan 
(Projetos); Vanessa Kazue Murayama (Social). 

Fundafresp
José Rosa (coordenação) - Membros da Comissão: Aldo Gentile, Eude 
da Silva Gomes, Evelyn Quilles Moura, Gabriela Maia Lubies de Sousa, 
Lauro Kuester Marin e Luiz Fernando Catta Preta César.

Ouvidoria
Francisco Lucindo Ramalho Netto - Fones: 0800-550679/11-
3886-8843 Fax: 11-3886-8852. 
E-mail:ouvidor@afresp.org.br

Sedes Regionais - Diretores
ABCD/S. B. do Campo- Valdiney Gomes dos Santos
R. Doutor Dupré, 50 - Nova Petrópolis - S. Bernardo do 
Campo - CEP 09770-030 - Tel. 11 4330-3466 - 11 4121-8511
Araçatuba -  José Lourenço Gomes
R. São Paulo, 538 - Vila Mendonça - CEP 16015-130 
Tel. 18 3623.6394 e 3623.1888
Araraquara - Edmir Afonso Trosdorf
Av. Espanha, 188 - 1º andar - CEP 14801-130
Tel. 16 3322-9034 - Tel/Fax. 16 3322-7245
Bauru - Antonio Fernando Geraldi de Jesus 
Rua Beiruth, 1-21 - Vila Camargo - CEP 17060-055
Tel. 14 3227-8987 e 14 3226-2850
Campinas - José Lúcio Zambrotti Gomes Campos
R. Dr. Arnaldo de Carvalho, 19 - Bairro Bonfim 
CEP 13070-723 - Tel. 19 3242-9571 e 3241-8811
Franca - Maria Mercedes Ares Blas Rosa
R. Luiz Silva Diniz, 2451 - CEP 14403-422 - Tel. 16 3724-1057
Guarulhos - Valter Gama Caldini
R. Tapajós, 298 - CEP 07111-340 - Tel. 11 2468-8906
e 2409-8622
Jundiaí - Carlos Pinheiro do Nascimento
Rua Flávio Rossi, 42 - Vila Maria Luiza - CEP 13209-301 
Tel. 11 4586-8637 e 4586-8636
Marília - Fernando Montaldi Marques
R. Paes Leme, 47 -  2° and. - sl. 21 - CEP 17500-150
Tel. 14 3413-4270 e 3433-5679
Osasco - Edison Issao Massaki
Condomínio Sant’Agostinho (Shopping Primitiva)
R. Dona Primitiva Vianco, 244, sl. 907/908 - CEP 06016-000
Tel. 11 3681-7583 e 3682-1449
Piracicaba - Eneida Maria C. R. Rossin
R. Treze de Maio, nº 356 - Centro - CEP 13400-300
Tels: 19 3433-1849 e 19 3422-9166
Presidente Prudente - Gilmar Domingos Macarini
R. Siqueira Campos, 106 - Bairro do Bosque - CEP 19010-060
Tel/Fax. 18 3221-6928 - Tel. 18 3221-3682
Ribeirão Preto - Guilherme Montez Pavani
Av. Presidente Kennedy, 1550, Ribeirânia - CEP 14096-350
Tel/Fax. 16 3610-4936 e Tel. 16 3635-9053
Santos - Carlos Alves Queiroz
Av. Conselheiro Nébias, 576 - CEP 11045-002
Tel. 13 3233-2115 e 3222-5757
São José do Rio Preto - Antonio Guarnieri Neto
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 245 - CEP 15091-330
Tel. 17 3227-8133 e 3227-8598
São José dos Campos  - Everaldo de Melo Brandão
Rua Euclides Miragaia, 700, 6º andar /sl 63 - CEP 12245-820
Tel. 12 3922-0010 - 3922-4024
Sorocaba - Pedro Ventura Esteves 
Av. Antônio Carlos Comitrê, 510, 1º andar, sala 15,
CEP 18047-620 - Tel. 15 3231-7290 e 3232-7004
Taubaté - José Elias Cavalcanti Netto
Rua José Dias de Carvalho, nº 130, Jardim Russi - Taubaté - 
CEP 12010-370 - Tel. 12 3632-6415 e 3624-2413
Subsede -  André Ribeiro de Araújo 
Av. Roberto Simonsen, 62 - 2º and- sl. 21 - Centro - São Paulo 
- CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3105-4544
DRTC-I     Leandro Marcio Pavan
DRTC-II    Cesar Akio Itokawa
DRTC-III   Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - CEP 01401-002 
Tel. 11- 3886-8800 - Endereços e mais informações disponíveis 
no site da Afresp  www.afresp.org.br, link Regionais e CCs.

Centros de Convivência

Araçatuba - Rod. Marechal Rondon, Km 527,5 - Fazenda 
Baguassu - (Próx. à Assoc. Atlética - Banco do Brasil) 
Tel.: 18-3625-3586
AFR Luiz Carlos Toloi Junior, Araraquara - Av. Dr. Renato 
Santini Junior, 117 - Recreio Campestre Idanorama.  
Tel.: 16-3335-2371/Cel.:16-8119-2435
Bauru - Chácara Vale São Luís, lote 15 - Rod. Bauru-Iacanga 
(saída Estrada Água do Capim). Tel.: 14-3239-4272
Campinas - Rua Alexandre Cazelatto, s/nº Bairro Betel 
(Município de Paulínia). Tel.: 19-3884-7407/Cel.: 19-9139-
1851
Franca - Rod. João Traficante, km 5 - chácara 01 - Cond. “Re-
canto Esperança”- (Saída Franca-Ibiraci). Tel.: 16-9969-6011
AFR Luiz Dias, Grande São Paulo - Guarulhos - Rua Maria 
Garcia Utrilla, n°50  Próx.a acesso para Cumbica. Bairro Nova 
Cumbica CEP 07230-640. Tel.: 11-2446-1584
Jundiaí - Rua Palmira Martini Pisapio, 320 - Parque Cecap 
- Tel.: (11) 4492-4575
Marília - R. José Paschoal Gervásio, 325, quadra 6 - Bairro 
Letícia II - Distrito de Padre Nóbrega. Tel.: 14-3415-1658
AFR Roberto Chiaverini, Grande São Paulo - Osasco -Rua 
Octávio Catelani, n° 172 - Jardim Adalgisa - Tel.: 11-3682-5096
Presidente Prudente - Rua dos Jasmins, s/nº - Bairro do 
Limoeiro - Álvares Machado (próx. Balneário Amizade)  
Tel.: 18-9703-8870
Ribeirão Preto - Rua E, 15 - Recreio Internacional
(saída Estrada de Serrana) Tel.: 16-3629-0213
São José do Rio Preto AFR Ildefonso Giardini - Rua Jairo 
de Andrade Leme s/n (antiga rua 2) - Morada Campestre Tel.: 
17-3238-1080
Sorocaba - Av. Francisco Roldão Sanches, 1000 (antiga Estrada 
da Serrinha) - Alto da Boa Vista - Sítio Darcy
Tel.: 15-3228-2933
Vale do Paraíba - Rua do Aconchego, 295  
Bairro do Sapé II - Caçapava. Tel.: 12-9784-2279
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Editorial 

O tempo passa...

Seção “O tempo passa...” tem por finalidade resgatar momentos da história da fiscalização. Se você tem alguma 
foto em que possa identificar alguns colegas, pode remetê-la A/C Jornal da Afresp, na Av. Brig. Luís Antônio, 
4843 - Jd. Paulista - CEP 01401-002  e-mail: marketing@afresp.org.br

Acervo da Afresp

A foto foi tirada durante o 
curso de ICM ATP, em novembro 
e dezembro de 1970.

Apoiar a defesa de legítimos 
interesses dos associados e 
desenvolver atividades direcio-
nadas à melhoria da qualidade 
de vida e à valorização da clas-
se fiscal perante o governo e a 
sociedade.

Missão da Afresp 

Editorial
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Afresp
Balanço Patrimonial em 31 de março de 2015
CIRCULANTE  73.313.212,54 CIRCULANTE  14.803.416,77 
Disponível  157.629,73  Provisão de Eventos a Liquidar  8.871.366,94 
   Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata  157.629,73   Débitos de Op. De Assist. à Saúde  921.577,91 
Aplicações Financeiras  53.909.520,16     Convênio Odontológico 81.483,92 
  Renda Fixa  53.909.520,16     Devoluções de Cotas/Co- Participação 1.020,15 
    Cotas de Fundos de Investimentos 53.909.520,16     Taxa de Administração Amafresp 839.073,84 
  Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde  14.620.798,68   Débitos com Op. De Assit. À Saúde não rel. com Plano  336.663,10 
     Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência  14.304.270,31   Tributos e  Encargos Sociais a Recolher  490.667,20 
     Provisão Para Devedores Duvidosos  (987.408,04)   Tributos e Contribuições  58.212,00 
     Co-Participação Amafresp  117.836,12     F.G.T.S a Recolher  51.771,88 
     Provisão Para Perdas Sobre Crédito  (104.170,34)     P.I.S  Folha de Pagto a Recolher  6.440,12 
     Outros Créditos de Operação  com Planos de Saúde  1.773.866,85   Retenções de Impostos e Contribuições  104.848,00 
     Provisão Para Perdas Sobre Crédito  (483.596,22)     I.R.R.F a Recolher - Afresp  49.660,25 
  Créditos de Op. De Assistência à Saude não Rel. com o Plano  546,41     I.R.R.F a Recolher - Amafresp  55.187,75 
    Reciprocidade 546,41   Imposto Sobre Serviços Retidos na Fonte  42.205,34 
  Bens e Títulos a Receber 222.883,83     I.S.S a Recolher - Afresp  1.514,42 
     Almoxarifado  139.238,59     I.S.S a Recolher - Amafresp  2.019,09 
    Aluguéis a Receber  30.768,33     CSLL a Recolher - Amafresp  151,93 
    Adiantamentos  52.876,91     PIS a Recolher - Amafresp  133,43 
   Outros Créditos ou Bens a Receber  4.185.593,32     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Afresp  270,95 
    Mensalidades Afresp  542.764,84     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Amafresp  38.115,52 
    Mensalidades - Fundafresp  132.801,68    Contribuições Previdenciárias Retidas  285.401,86 
    Mensalidades - Seguro de Vida  1.954.869,02     Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários  227.912,15 
    Anúncios  2.381,80     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp  2.387,23 
    Cia Vera Cruz Seguradora  575.426,80     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp  55.102,48 
    Taxa de Adm.Amafresp  839.073,84    Débitos Diversos  4.134.841,20 
    Fundo de Reserva Condomínio ABC Tower  123.454,36     Obrigações com Pessoal  1.642.452,06 
    Outros Valores a Receber  14.820,98     Fornecedores  2.492.389,14 
  Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos  (79.775,80)    Outros Débitos a pagar  48.300,42 
     Provisão Para Devedores Duvidosos  (79.775,80)
  Despesas Antecipadas  296.016,21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE  2.459.020,08 
     Despesas Administrativas 296.016,21   Provisões  372.624,84 

    Contingências Amafresp  129.127,38 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  30.617.798,44     Contingências Trabalhistas  243.497,46 
Realizável a Longo Prazo  278.216,72   DÉBITOS DIVERSOS  2.086.395,24 
  Aplicações Financeiras  129.193,19     Antecipação de Agenciamento  449.925,16 
     Títulos de Renda Fixa  129.193,19     Fundafresp  1.636.470,08 
  Depósitos Judiciais e Fiscais  149.023,53 
     Depósitos Judiciais - Trabalhistas  149.023,53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  86.668.574,13 
  INVESTIMENTOS  2.504.660,97   Fundo Social  168.251,94 
    Imóveis destinados à Renda  2.504.660,97   Reservas  86.500.322,19 
  IMOBILIZADO  27.108.399,43   Reservas Patrimoniais  7.069.325,94 
    Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares  22.213.620,17   Reservas Estatutárias  6.885.182,14 
      Terrenos  7.125.325,18   Resultados Acumulados - AFRESP  51.929.361,65 
      Edificações  14.768.766,43   Resultados Acumulados -  AMAFRESP  15.203.635,45 
      Obras Preliminares e Complementares  319.528,56   Resultado do Exercício - AFRESP  512.617,49 
    Imobilizado de uso Próprio  2.388.447,42   Resultado do Exercício - AMAFRESP  4.900.199,52 
   Bens Móveis - Não Hospitalares  2.388.447,42 
      Instalações  636.623,05 
      Máquinas e Equipamentos  309.749,40 
      Equipamentos de Informática  256.229,62 
      Móveis e Utensílios  988.429,23 
      Veículos  197.416,12 
   Imobilizações em Curso  2.506.331,84 
      Obras em Andamento  2.506.331,84 
  INTANGÍVEL  726.521,32 
     Sistema de Computação  726.521,32 
TOTAL DO ATIVO  103.931.010,98 TOTAL DO PASSIVO  103.931.010,98 
                                                                    DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A MARÇO DE 2015

Sede Regionais Afresp Amafresp Consolidado 
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist.  à Saúde 0,00 0,00 0,00  39.281.761,75  39.281.761,75 
   Contraprestações Líquidas 0,00 0,00 0,00  39.281.761,75  39.281.761,75 
      Contribuições Associativas 0,00 0,00 0,00  39.329.556,25  39.329.556,25 
       (-) Devoluções/Cancelamentos 0,00 0,00 0,00  (47.794,50)  (47.794,50)
Eventos Indenizáveis Líquidos 0,00 0,00 0,00  (33.711.953,87)  (33.711.953,87)
   Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada) 0,00 0,00 0,00  (35.344.670,27)  (35.344.670,27)
   Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas) 0,00 0,00 0,00  1.469.099,26  1.469.099,26 
   Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Co- Participação) 0,00 0,00 0,00  163.617,14  163.617,14 

RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE 0,00 0,00 0,00  5.569.807,88  5.569.807,88 

Outras Receitas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 0,00 0,00 0,00  2.482.761,88  2.482.761,88 
Outras Despesas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 0,00 0,00 0,00  (1.213.702,36)  (1.213.702,36)

RESULTADO BRUTO 0,00 0,00 0,00  6.838.867,40  6.838.867,40 

Despesas Administrativas  (4.200.454,77)  (1.587.645,67)  (5.788.100,44) 0,00  (5.788.100,44)
  Despesas com Pessoal Próprio  (2.572.529,03)  (793.536,36)  (3.366.065,39) 0,00  (3.366.065,39)
  Despesas com Serviços de Terceiros  (310.320,83)  (50.668,04)  (360.988,87) 0,00  (360.988,87)
  Despesas com Localização e Funcionamento  (1.095.697,52)  (669.181,79)  (1.764.879,31) 0,00  (1.764.879,31)
  Despesas com Public. E Propag. Institucional  (33.634,51)  (140,79)  (33.775,30) 0,00  (33.775,30)
  Despesas com Tributos  (83.530,69)  (46.890,02)  (130.420,71) 0,00  (130.420,71)
  Despesas Adm. Diversas  (104.742,19)  (27.228,67)  (131.970,86) 0,00  (131.970,86)

Outras Receitas Operacionais  6.328.115,30 0,00  6.328.115,30  356.795,58  6.684.910,88 
Contribuições Associativas  1.539.749,10 0,00  1.539.749,10 0,00  1.539.749,10 
Administração Amafresp  2.618.078,38 0,00  2.618.078,38 0,00  2.618.078,38 
Administração de Seguros  2.059.207,00 0,00  2.059.207,00 0,00  2.059.207,00 
Outras Departamentais  20.279,25 0,00  20.279,25 0,00  20.279,25 
Receitas Diversas  90.801,57 0,00  90.801,57 0,00  90.801,57 
Taxa de Inscrição 0,00 0,00 0,00  356.795,58  356.795,58 
Outras Receitas 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

Outras Despesas Operacionais  (706.280,54)  (51.453,49)  (757.734,03)  (2.669.430,18)  (3.427.164,21)
  Provisão Para Perdas Sobre Créditos  (9.875,75) 0,00  (9.875,75)  (192.911,93)  (202.787,68)
  Outras  (696.404,79)  (51.453,49)  (747.858,28)  (2.476.518,25)  (3.224.376,53)
    Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00  (115.378,75)  (115.378,75)
    Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  (2.618.890,04)  (2.618.890,04)
    Confecção de carteiras/Indicador Médico  (8.671,30) 0,00  (8.671,30) 0,00  (8.671,30)
    Despesas Associativas  (687.733,49)  (51.453,49)  (739.186,98) 0,00  (739.186,98)
( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00  257.750,54  257.750,54 
   Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  257.750,54  257.750,54 

RESULTADO OPERACIONAL  1.421.379,99  (1.639.099,16)  (217.719,17)  4.526.232,80  4.308.513,63 

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  664.643,70  (558,19)  664.085,51  373.966,72  1.038.052,23 
  Receitas Financeiras  732.285,09  732.285,09  501.291,21  1.233.576,30 
  Despesas Financeiras  (67.641,39)  (558,19)  (68.199,58)  (127.324,49)  (195.524,07)

RESULTADO PATRIMONIAL  66.251,15 0,00  66.251,15 0,00  66.251,15 
  Receitas Patrimoniais  91.475,11 0,00  91.475,11 0,00  91.475,11 
  Despesas Patrimoniais  (9.201,45) 0,00  (9.201,45) 0,00  (9.201,45)
Resultado Não Operacional  (16.022,51) 0,00  (16.022,51) 0,00  (16.022,51)

RESULTADO LÍQUIDO  2.152.274,84  (1.639.657,35)  512.617,49  4.900.199,52  5.412.817,01 

Rodrigo Keidel Spada 
Presidente

Raquel Gonçalez de Almeida
CRC 1 SP 179645/O-8

Denis da Cruz Mângia Maciel 
Diretor Financeiro
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Projeto: Fundo de Amparo a Agentes Fiscais de Rendas e Pensionistas  
Conheça os novos rumos da antiga Casa do AFR, que serão levados para aprovação do Conselho Deliberativo

A expectativa de vida dos brasileiros vem 
aumentando progressivamente nos últimos 
anos e apesar de avanços na medicina 
proporcionarem uma melhor qualidade de 
vida para a terceira idade, é necessário criar 
alternativas para aqueles que vão precisar 
de cuidados especiais no futuro. 

Tendo em vista essa realidade do mundo 
contemporâneo, e pensando sempre nas 
necessidades dos associados, a Comissão 
do Fundo de Amparo a Agentes Fiscais de 
Rendas do Estado de São Paulo, composta 
por membros indicados pela Diretoria Exe-
cutiva e Conselho Deliberativo, teve como 
missão criar um regulamento que oferecesse 
novos rumos para os valores captados para 
a então Casa do AFR.

A Comissão, que iniciou seu trabalho no 
primeiro semestre deste ano, contou com a 
participação dos seguintes colegas: Mara 
Tomasseti (coordenadora), José Carlos 
Libano (relator), Ademar Fogaça, Angela 
Manzoti Nahman, Aparecida de Fátima Gas-
parini,  Denis Mângia, João Álfaro Soto, José 
Varkulja e Lauro Kuester Marin (membros). 

A Coordenadora da Comissão, Mara 
Tomasseti, que também é diretora de Apo-
sentados da Afresp, falou que todos os mem-
bros da comissão contribuíram de maneira 
efetiva para a criação do novo Regulamento 
do Fundo de Amparo a Agentes Fiscais de 
Rendas e Pensionistas, que foi  finalizado em 
28 de julho e entregue à Diretoria da Afresp 
no mês de agosto.

O novo projeto visa prestar serviços de 
intermediação de amparo à subsistência e ma-
nutenção da qualidade de vida física e mental 
do AFR e da pensionista. “Todos trouxeram 
sugestões e colocaram a mão na massa. Foi 
uma experiência rica participar desta comis-
são que teve premissa pensar no futuro da 
família Afresp”, disse a coordenadora.

Mara explicou que esse Fundo de Am-
paro não subsidiará o custo de uma casa 
de repouso ou um cuidador, por exemplo. O 
projeto prestará serviços de intermediação 
e monitoramento do beneficiário, propor-
cionando assim uma vida mais tranquila e 
digna. “Buscamos uma solução sustentável, 
pois não teríamos como criar um projeto que 
subsidiasse financeiramente e atendesse a 
todos os associados.” 

Segundo a coordenadora, se esse projeto 
for aprovado pelo Conselho Deliberativo, 
será benéfico para todos os associados, 
inclusive os jovens colegas que serão bene-
ficiários no futuro. “Este regulamento é uma 
base para o desenvolvimento de um grande 
trabalho. Eu acredito e apoio essa ideia”, 
finalizou Mara.

Conheça os serviços que podem ser prestados pelo “Fundo de Amparo a Agentes 
Fiscais de Rendas e Pensionistas” 

a) Contratação em nome de Beneficiário e gerenciamento de internação em Casa de Re-
pouso, mediante solicitação, sendo o serviço custeado pelo Beneficiário;
b) Contratação em nome do Beneficiário, e gerenciamento de serviços de subsistência 
na própria residência, mediante solicitação, sendo o serviço custeado pelo Beneficiário;
c) Verificação periódica da necessidade de amparo físico e mental, mediante autorização;
d) Verificação periódica da necessidade de auxílio jurídico para atendimento de obrigação 
civil, mediante autorização;
e) Orientação em caso de ameaça à subsistência física e ou mental, mediante solicitação;
f) Verificação periódica da qualidade de vida e integração familiar e social, mediante au-
torização;
g) Outros, conforme proposta da Comissão de Administração do Fundo e aprovada pela 
Diretoria Executiva.
O regulamento terá validade após aprovação do Conselho Deliberativo da Afresp. 

                   Veja depoimentos dos membros da comissão: 

“A Casa do AFR está sendo transformada no “Fundo de Amparo a Agentes Fiscais 
de Rendas e Pensionistas da Afresp”, através de um regulamento que será colocado 
para aprovação. Esta comissão buscou um novo formato para atender aposentados 
que necessitem da assessoria e apoio da entidade”. Ademar Fogaça

“Acho muito importante a Casa do AFR, não como ela foi originalmente planejada, 
mas sim como se apresenta neste regulamento. Eu realmente acredito que os colegas 
precisam desta orientação.” Angela Manzoti Nahman

“ A Casa do AFR tinha boas intenções, mas infelizmente era um projeto que não se sus-
tentava. Desta forma, esta comissão se empenhou em oferecer uma solução coerente e 
sustentável para o associado e também para a Afresp”.  Aparecida de Fátima Gasparini

“Por meio deste regulamento será possível dar utilidade aos recursos financeiros que 
foram aplicados na antiga Casa do AFR. A proposta insere um conjunto de serviços 
que vão ao encontro dos interesses de nossos associados”. Denis Mângia 

 “Não concordo que os serviços devam ser custeados pelos beneficiários na sua integrali-
dade, deveria existir uma ajuda de custo por parte do Fundo de Amparo”. João Álfaro Soto

“Na minha opinião, este Fundo é mais um subsídio de apoio para 3ª idade, que ofere-
cerá orientação, tanto no âmbito social quanto no âmbito jurídico, para os colegas que 
precisarem”.    José Carlos Libano

“Eu vejo esta experiência como mais um ato de solidariedade aos colegas da Afresp. Es-
pero que todos recebam este novo regulamento e que abracem esta causa”. José Varkulja

Esse importante projeto visa manter a qualidade de vida do colega na 3ª idade. Se a classe 
entender este regulamento, tenho certeza que vai gostar muito”. Lauro Kuester Marin

Reunião em 28 de julho 
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O evento ocorreu em Bento Gonçalves e a delegação paulista levou o segunda lugar, com 52 participantes

Afresp 

Afresp participa do 10º Congresso Nacional e 5º Internacional Febrafite

No primeiro semestre, aconteceu o  
10º Congresso Nacional e 5º Nacional 
da Febrafite, que aconteceu em Bento 
Gonçalves/RS.  Com o tema central Re-
forma do Estado – Justiça Social e Fiscal, 
o evento contou com a presença de auto-
ridades locais, parlamentares, dirigentes 
classistas e cerca de 500 servidores das 
Secretarias da Fazenda de 22 unidades 
federativas. 

O presidente da Afresp, Rodrigo Keidel 
Spada, a 2ª vice-presidente, Angela Man-
zoti Nahman, o secretário adjunto, José 
Roberto Soares Lobato, o 2º tesoureiro, 
José Carlos Libano e o presidente do 
Conselho Deliberativo, Paulo Henrique 
Cruz, alguns conselheiros e associados 
participaram do evento. 

O presidente da Febrafite, Roberto 
Kupski, citou sua alegria e emoção do 
evento acontecer em seu estado, depois 
de 14 anos à frente da Federação. Kupski 
também destacou sua atuação na asso-

ciação anfitriã, na qual exerceu a 
presidência.  “Enalteço a impor-
tância deste trabalho que esta 
categoria faz para que o Estado 
cumpra o seu papel. A Febrafite 
busca a valorização da carreira, do 
pacto federativo e, principalmen-
te, o crescimento e a qualificação 
profissional e pessoal da classe 
fiscal”, disse Kupski.

Spada, que também é 2º vice-
-presidente da Febrafite, coorde-
nou o painel com o tema ‘Visão 
do Ente Federado União’ durante 
o evento. Ele  agradeceu ao presidente 
da Febrafite, Roberto Kuspki, em nome 
de todos os presidentes das associações 
do Fisco Brasileiro e afirmou que se sentia 
honrado em participar do painel. “É de 
suma importância sempre ouvirmos todos 
os lados e foi muito produtivo ouvir o lado 
da União”, disse.

Um dos momentos mais esperado 

pelos participantes do Congresso foi a 
entrega do Troféu Maiores Delegações 
Visitantes. A delegação paulista levou 
o segundo lugar, com 52 participantes 
e o grupo de Minas Gerais conquistou o 
primeiríssimo lugar, com 74 participantes. 
E, por final, recebeu o troféu de Maior De-
legação Visitante Proporcional ao número 
de associados o grupo do Mato Grosso do 
Sul, com 34 participantes. 

Afresp contrata serviço de SMS 

A Afresp, com a intenção de melhorar 
e agilizar ainda mais a comunicação com 
seus associados, no início do segundo 
semestre, passou a utilizar um sistema 
de SMS, contratado por meio do depar-
tamento de Tecnologia da Informação 
(T.I) da entidade. 

De acordo com pesquisas, 98% é a 
taxa de leitura do SMS, sendo que 90% 
deles são lidos em menos de 3 minutos. 
Outro dado curioso é que a porcentagem 
de resposta do SMS é de 26%, contra 5% 
do e-mail. 

"Por SMS o associado receberá avisos, 
promoções, lançamentos, entre outras in-
formações referentes à Afresp, Amafresp, 
Seguros e outros departamentos. O novo 
serviço irá facilitar, agilizar e incrementar 
a comunicação da entidade com o associa-
do", disse o diretor de T.I, Denis Mângia. 

A Coordenadora de T.I, Wania de 
Luna, explicou que antes da contratação 
da empresa foi feita uma ampla pesquisa 

pelo departamento para obter o melhor 
custo benefício do mercado e atender às 
necessidades e demandas da Associação.  

O primeiro SMS disparado pela asso-
ciação foi na segunda quinzena de julho 
para um distinto público selecionado pela 
Amafresp. O diretor de T. I considerou o 
envio das informações e a resposta do 
público um sucesso.  

É importante que os associados atua-
lizem seus  dados cadastrais e o número 
do celular na Afresp para que o serviço 
atinja o maior número possível de asso-
ciados. Para atualizar, basta ligar (11) 
3886-8838/8840/8868, enviar um e-mail 
para inscricao@afresp.org.br  ou atualizar 
pelo site da  Afresp www.afresp.org.br. 
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Ele falou sobre sua trajetória profissional e os desafios do novo cargo 

Luciano Garcia é o novo Coordenador da CAT

O AFR do concurso de 2002, Luciano 
Garcia Miguel, assumiu um importante 
desafio em sua trajetória profissional: a 
coordenação da Coordenadoria da Admi-
nistração Tributária de São Paulo (CAT). 

Formado em direito pela Universidade 
de São Paulo (USP), em 1988, o paulistano, 
de 52 anos, conta que sempre trabalhou 
com direito tributário. “Desde pequeno 
ouço falar em direito tributário, até porque 
meu pai era AFR. E no escritório de advo-
cacia que iniciei minha carreira, já atuava 
nessa área”.

Antes de ingressar na carreira de Fiscal, 
Luciano foi juiz contribuinte do Tribunal de 
Impostos e Taxas (TIT). Nessa época, ele 
trabalhava com o então diretor da Con-
sultoria Tributária, Cirineu do Nascimento 
Rodrigues. “O colega Cirineu sempre 
falava que eu tinha mais cabeça de admi-
nistrador tributário do que propriamente de 
advogado. Sem dúvidas ele foi um grande 
incentivador para que eu me tornasse 
AFR”, contou.

Desde que entrou para a carreira até ju-
nho deste ano, o novo coordenador da CAT 
sempre trabalhou na Consultoria Tributária. 
“ Ingressar na Consultoria Tributária foi uma 
transição fácil, já estava habituado com a 
área e conhecia muitos dos colegas que 
trabalhavam lá”. Luciano acrescentou que 
passou praticamente por todas as áreas 
da Consultoria Tributária, até que em 2007 
assumiu a direção.

Luciano contou que não esperava ser 
nomeado Coordenador da CAT e revelou 

que foi uma dupla surpresa a indicação do 
Secretário da Fazenda, Renato Vilella,e do 
ex-coordenador da CAT, José Clóvis Ca-
brera. “Os ex-coordenadores da CAT geral-
mente eram oriundos da Diretoria Executiva 
da Administração Tributária (DEAT) ou do 
próprio gabinete do Secretário, até mesmo 
porque aqui exige uma visão mais ampla na 
área administrativa e econômica”, explicou. 

Apesar de ser especialista na área 
jurídica, o novo coordenador da CAT sem-
pre teve muito interesse em economia e 
administração e  trabalhou com Vilella no 
Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) quando era representante de São 
Paulo na Comissão Técnica Permanente do 
ICMS (Cotepe).

Desafios 

“A equipe da CAT tem como missão 
coordenar toda a ação do fisco (formalização 
da legislação, arrecadação e fiscalização) e 
implementar a visão estratégica do Secre-
tário da Fazenda”, afirmou Luciano quando 
questionado sobre os desafios da CAT. 

O novo coordenador ainda comentou  
sobre o difícil período econômico do mundo e 
principalmente do Brasil, além dos impactos 
que a indústria paulista está sofrendo. “A 
Administração Tributária tem que ser neutra 
no sentido de não interferir negativamente 
na atividade econômica, afinal uma das 
grandes frentes que nós temos é a neutrali-
dade”, e acrescentou que uma gestão deve 
ser baseada nos princípios da transparência, 
ética e eficiência. 

Currículo acadêmico 

Luciano Garcia Miguel é graduado 
em Direito pela Universidade de São 
Paulo (1988) e Mestre em Direito do 
Estado pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (2011).

Produções bibliográficas

 Incidência do ICMS nas operações 
de importação. 1. ed. São Paulo: Noe-
ses, 2013. v. 1. 224p .

Inconstitucionalidade da inclusão 
dos descontos incondicionais da base 
de cálculo do IPI. Revista de Estudos 
Tributários (Porto Alegre), v. 101, p. 
9-20, 2015.

A Lei Complementar n. 24/1975 
e os benefícios fisciais e financeiros-
-fiscais relacionados ao ICMS. Revista 
Dialética de Direito Tributário, v. 216, 
p. 96-107, 2013.

O  presidente da Afresp, Rodrigo 
Keidel Spada, e os diretores Ma-
theus Lima (Seguros e Regionais), 
Denis Mângia (Financeiro e TI), 
José Roberto Lobato (Assuntos 
Estratégicos e Comunicação) e 
Renato  Chan (Projetos) foram 
recebidos pelo novo Coordenador 
da Administração Tributária (CAT), 
Luciano Garcia Miguel, e pelo dire-
tor da Consultoria Tributária (CT), 
Osvaldo Santos de Carvalho, na Secretaria 
da Fazenda, em 3 de julho.
Spada apresentou os diretores da Afresp 
para o coordenador da CAT e destacou que 
uma das missões associativas é a valoriza-
ção da imagem do AFR perante o governo e 
a sociedade. “Nossa diretoria está traçando 

diversas ações para que essa missão seja 
cumprida, sendo uma delas a realização de um 
seminário, que fomentará um amplo debate 
público sobre tributação”.
Lobato explicou mais detalhes do seminário, 
que será realizado pela Afresp, no mês de 
setembro, e ressaltou a importância do apoio 
da Administração Tributária nesse evento. 

Além disso, comentou sobre o 
lançamento da Revista Classe, e 
sobre o Encontro da Família Afresp  
que acontece na sequência.
“É uma satisfação receber a di-
retoria da Afresp. Nós, da Admi-
nistração Tributária, estamos de 
portas abertas para a Associação 
e temos sim interesse de colaborar 
com ações em prol da carreira dos 
AFRs”, disse Luciano.

Após reunião com o coordenador da CAT, o 
presidente e os diretores da Afresp visitaram 
o Coordenador Adjunto da Administração 
Tributária, Fernando Mendroni, e o coorde-
nador da CTG (Coordenadoria de Tecnologia  
e Gestão Estratégica), Evandro Luís Alpoim 
Freire.

Coordenador da CAT recebe diretoria da Afresp
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Veja as mudanças na Secretaria da Fazenda

Afresp 

Na edição do dia 26 de junho, o Diário Oficial divulgou 
os novos ocupantes dos cargos da Secretaria da Fazenda. 
Fernando Batlouni Mendroni assume como Coordenador 
Adjunto da Administração Tributária. Nivaldo Manêa Bianchi 
é o Coordenador Adjunto para Assuntos Administrativos no 
CAT-G. Rogério Akira Ashikawa é diretor da Deat. Ronaldo 
de Melo Parreira Filho ocupa agora a função de diretor na 
DRF – UA 12.209, e Osvaldo Santos de Carvalho é agora 
diretor na CT-UA 12.191.

Houve mudanças também em duas DRTs. A DRT-10 
(Presidente Prudente) tem agora como Delegada Regional 
Aline Fonseca Franco. Na DRT-13 (Guarulhos), assume como 
Delegado Regional Daniel Bogdanovics Paganotti.

A Secretaria da Fazenda já havia noticiado, no dia 25 de 
junho, pelo Diário Oficial, a nomeação do AFR Luciano Garcia 
Miguel como novo coordenador da CAT. O então coordenador, 
José Clovis Cabrera, assume a função de Assessor Fiscal IV, 
no gabinete do secretário da Fazenda, Renato Villela.

Transparência: associados recebem
Relatório Anual 2014 

Cada associado rece-
beu na primeira quinzena 
de agosto o “Relatório 
Anual 2014”, por meio de 
correspondência.

Nessa publ icação 
consta o detalhamen-
to de todas as contas 
da entidade, além da 
descrição de todas as 

benfeitorias realizadas por cada diretoria e as perspectivas 
para o futuro  da entidade.

O “Relatório Anual 2014” foi planejado e desenvolvido 
pelo Departamento Financeiro e diagramado pelo Depar-
tamento de Comunicação da Afresp, com patrocínio da 
consultora W1 Finance. 

O Presidente da Associação dos Agentes Fiscais de 
Rendas do Estado de São Paulo, com fundamento nos artigos 
36, item III, e 55, do Estatuto Social da AFRESP, e deliberação 
da Diretoria Executiva, convoca todos os associados Agentes 
Fiscais de Rendas para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-
se em 29 (vinte e nove) de agosto de 2015, às 9h em primeira 
convocação e às 9h30 em segunda convocação, na Sede Social 
da Afresp, sita na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 4843, nesta 
Capital, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: “Contas 
e Relatórios da Comissão Fiscal, do Conselho Deliberativo e 
da Diretoria Executiva, relativos ao exercício de 2014”.

São Paulo, 05 de agosto de 2015.

Rodrigo Keidel Spada
Presidente da Afresp

Assembleia Geral Ordinária  

Moderna, atraente e segmentada para um 
público altamente qualificado, assim nasce a 
Revista Classe, que será lançada durante o 
Seminário Internacional “ICMS e o futuro dos 
Estados”, nos dias 16 e 17 de setembro. 

A Revista Classe, idealizada pela Diretoria 
de Comunicação da Afresp, é uma publicação 
dirigida aos Agentes Fiscais de Rendas e seus 
familiares, além de outros públicos estratégi-
cos da entidade.  Com média de 64 páginas e 
tiragem de 20 mil exemplares, sendo distribuí-
da em São Paulo e outros estados do Brasil, 
o lançamento conta com um projeto gráfico 
dinâmico. 

A publicação trimestral traz colunistas de 
renome, entre eles Clarisse Abujamra, Clóvis 
Panzarini, Ignácio de Loyola e Luiz Felipe 

Pondé. Nesta 1ª edição, a matéria de capa 
abordará a crise hídrica. Confira também 
matérias e artigos de investimentos, saúde, 
gastronomia, política, comportamento, ma-
turidade, turismo, sustentabilidade, entre 
outros assuntos, além da entrevista exclusiva 
com Cláudio Abramo Filho.  

O diretor de Comunicação, José Roberto 
Lobato, falou da importância de lançar mais 
um veículo de informação na Afresp. “Se-
guindo a evolução estratégica da entidade, 
esta publicação trará um conteúdo elaborado 
e atual, a fim de entreter, informar e  formar,  
além de potencializar a imagem da Associa-
ção”, finalizou.

A publicação trimestral traz colunistas de renome e reportagens com conteúdo elaborado e atual 

Afresp lança Revista Classe no mês de setembro 
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Fundafresp

Entidades receberam mais de R$ 64 mil em julho

Fone: (15) 3222-1885
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Itapetininga - R$ 4.000,00
Fone: (15) 3273-1302
Associação Isabel Exel Boemer - Sorocaba - R$ 
6.000,00
Fone: (15) 3222-1190
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Altinópolis - R$ 4.000,00
Fone: (16) 3665-0031
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo - Santa 
Fé do Sul - R$ 6.000,00

DRTC - I, II, III
Casa de Amparo Tia Marly – SP
R$ 4.000,00
Fone: (11) 2099-3725
DRT 2 – LITORAL
Creche Sonho da Criança – São Vicente
R$ 6.000,00
Fone: (13) 3464-9897
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Ass. Braços Abertos - Cruzeiro - R$ 3.000,00
Fone: (12) 3144-1288
DRT 4 – SOROCABA
Ass. Beneficente Oncológica de Sorocaba - R$ 
3.000,00

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de junho: R$ 48.000,00

Fundafresp informa
4.803 doações já realizadas 

a entidades carentes

Total distribuído desde 1995:
R$ 12.631.720,00

Fone: (17) 3631-1837
Centro Espírita Allan Kardec - Nhandeara - R$ 
3.000,00
Fone: (17) 3472-2212
DRT 14 – OSASCO
Fundação de Assistência à Criança e ao 
Adolescente Maria Carolina Pulgari Ablas 
Sepe - Cotia
R$ 6.000,00
Fone: (11) 4702-6359
DRT 15 – ARARAQUARA
Grupo de Apoio aos Doentes de Aids de Piras-
sununga - R$ 3.000,00
Fone: (19) 3561-1068

DRTC - I, II, III
Comunidade Assistencial Rainha dos Apósto-
los – São Paulo - R$ 4.600,00
Fone: (11) 2274-9746
Instituto Oikos – São Paulo - R$ 3.000,00
Fone: (11) 3924-6425
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Lar Vicentino de Lagoinha - R$ 4.000,00
Fone: (12) 3647-1178
DRT 4 – SOROCABA
Associação de Amparo às Crianças e Adoles-
centes - Piedade - R$ 4.000,00
Fone: (15) 3244-1257
DRT 5 – CAMPINAS
Associação de Promoção e Assistência de 
Americana - R$ 5.600,00
Fone: (19) 3475-7200
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Capivari - R$ 4.000,00
Fone: (19) 3491-6088
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de julho: R$ 64.400,00

Casa Santo Expedito - Bebedouro - R$ 4.000,00
Fone: (17) 3345-1072
DRT 7 – BAURU
Vila Vicentina Abrigo para Velhos - Bauru - R$ 
4.000,00
Fone: (14) 3103-0055
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Instituto do Deficiente Audiovisual de Votupo-
ranga - R$ 3.000,00
Fone: (17) 3422-6800
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Casa da Sopa Francisco de Assis – Presidente 
Prudente - R$ 3.000,00
Fone: (18) 3905-1515
Instituição Solidária Carlos Pegoraro - Adaman-
tina - R$ 6.000,00
Fone: (18) 3521-1614
DRT 11 – MARÍLIA
Sociedade São Vicente de Paulo – Vila Vicen-
tina – Abrigo para Velhos - Gália - R$ 4.000,00
Fone: (14) 3274-1141

Associação Voluntária de Combate ao Câncer 
de Assis - R$ 6.000,00
Fone: (18) 3322-4742
DRT 13 – GUARULHOS
Instituto Santa Rosália - Guarulhos - R$ 
5.200,00
Fone: (11) 2485-7422
DRT 16 – JUNDIAI
Vila Vicentina de Mogi Mirim – R$ 4.000,00
Fone: (19) 3806-3428

Diretores Regionais da Capital, Piracicaba e Santos participaram do encontro

No dia 28 de julho, os di-
retores Regionais do Predião, 
DRTC-II, III, Santos e Piracicaba 
estiveram presentes na reunião 
com a Comissão do Fundafresp.

Participaram o presidente da 
Afresp, Rodrigo Keidel Spada, o 
coordenador do Fundafresp, José 
Roberto Rosa, os membros Aldo 
Gentile, Eude da Silva Gomes, 
Lauro Kuester Marin, Gabriela 
Maia Lubies de Sousa, Evelyn 
Quilles Moura, Luiz Fernando Catta Pre-
ta César, e o colaborador Juniti Mihara. 
Pelas diretorias Regionais compareceram 
o Adjunto do Predião, Eugênio Satoshi 
Kobayashi, o Auxiliar do Fundafresp, Eiji 
Ohashi, o Regional da DRTC-II, Cesar Akio 
Itokawa, o Adjunto da DRTC-III, Allan Takai 
Oikawa, o Regional de Santos, Carlos Al-
ves Queiroz, o Adjunto, Placido Villamarin 
Rodrigues, o Auxiliar do Fundafresp, Mar-

celo Massei Porto, e o Auxiliar do Funda-
fresp de Piracicaba, Gerson Alanis Lamera.

O presidente da Afresp, Rodrigo Keidel 
Spada, saudou a dedicação dos membros 
da Comissão. “São pessoas abnegadas, 
que se reúnem na Afresp em torno de uma 
causa nobre e necessária para o país”.

Rodrigo também lembrou a importância 
de cada um dos membros do Fundafresp, 
em especial, do coordenador José Rosa. 

“Ele é uma referência a todos, 
sua motivação imprime um ótimo 
ritmo de trabalho. A causa é no-
bre, e os propósitos, genuínos”. 
Rosa agradeceu e disse estar 
animado com a equipe com a 
qual trabalha.

Os membros e diretores Re-
gionais discutiram sobre como 
aumentar a divulgação do Fun-
dafresp entre os colegas, de 
forma que eles conheçam mais o 

trabalho do Fundo e também possam con-
tribuir. Em seguida, foi feita a distribuição 
dos recursos a 15 entidades do estado de 
São Paulo, em um total de R$ 64.400,00. 

Na Semana do AFR, em setembro de 
2015, serão divulgados os quatro projetos 
vencedores e será aberto o Edital para 
21 projetos para crianças, adolescentes 
e idosos, também no valor de até R$ 40 
mil cada.
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Fundafresp premia entidades de atendimento a idosos

Quatro projetos serão premiados com R$ 40 mil; edital e ficha de inscrição estão disponíveis no site da Afresp

O Fundafresp premiará quatro projetos 
de entidades que atendem idosos no esta-
do de São Paulo. Os projetos vencedores 
receberão até R$ 40 mil para melhorar seu 
atendimento aos idosos. 

Para participar, as entidades devem 
preencher a Ficha de Projeto (disponível 
para download no site da Afresp) e explicar 
a importância do plano, que pode ser a 
implantação ou melhoria de um trabalho de 
atendimento, a ampliação das suas instala-
ções, compra de móveis ou equipamentos. 

Nessa Ficha, a instituição deve trazer a 
descrição detalhada do projeto, orçamen-
tos e cronograma. Além disso, os projetos 
precisam ser indicados por um AFR que 

também seja colaborador do 
Fundafresp.

A Ficha de Inscrição, 
preenchida, deve ser enviada 
por correio à Sede da Afresp, 
com cópia dos documentos 
descritos na Ficha.

No site, está disponível 
também o Edital do concurso, 
que traz as regras para parti-
cipação das entidades. 

Os projetos serão avaliados pela Co-
missão do Fundafresp e os vencedores 
serão divulgados no site da Afresp. Os 
valores serão liberados aos poucos, de 
acordo com o andamento das obras, e a pri-

meira parcela será entregue em um evento 
na DRT da região da entidade vencedora. 
Após essa entrega, um Agente Fiscal de 
Rendas colaborador do Fundafresp acom-
panhará o andamento dos trabalhos para 
aprovar a liberação das demais parcelas.

Entidades do ABCD, Osasco e São Paulo recebem recursos do Fundafresp

Seguros 

de aplicação financeira. “O principal 
benefício para o associado será o acesso 
a fundos exclusivos, aqueles que exigem 
aplicações com valores mais expressivos”, 
explicou o diretor Financeiro, Denis 
Mângia.

A Mapfre conta com uma estrutura de 
gestão de recursos coordenada por um 
comitê financeiro de investimento e tem 
como ênfase a segurança e a rentabilidade 

Novas propostas de serviços de 
Previdência e Investimentos foram 
apresentadas pela Mapfre, no dia 
24 de julho, para os diretores Denis 
Mângia (Financeiro) e Matheus Lima 
(Seguros).

A Afresp, preocupada em oferecer 
os melhores benefícios para os 
associados, tem avaliado empresas 
que apresentem propostas rentáveis 

Diretores analisam propostas sobre aplicações financeiras da Mapfre 
dos fundos vinculados aos associados. 

Vale lembrar que estudos e análise 
de viabilidade estão sendo feitos “com 
a finalidade de oferecer produtos 
diferentes que atendam à demanda 
dos associados”, contou Matheus. 

Participaram do encontro o diretor 
Territorial da Mapfre, João Henrique 
de Oliveira; o gerente de Produtos 
e Operações Mapfre Investimentos, 
Algenir Gomes Garanito Junior; a diretora 
de Previdência e Vida Resgatável, 
Maristela Loffreda Gorayb; o gerente 
comercial, Helton de Oliveira Pinto, 
além do economista da seguradora, 
Luis Afonso Fernandes Lima.

A gerente do departamento de 
Seguros, Marlucia Carolina; o diretor 
geral da W1, Nélio Costa; e o sócio, 
Armin Altweger também puderam dar 
sugestões sobre as novas propostas.

Fundafresp 

O coordenador do Fundafresp, José 
Rosa, visitou as DRTs do ABCD e Osasco 
e a DRTC-II para entregar os recursos do 
Fundafresp a seis entidades assistenciais, 
nos dias 27 de maio e 26 de junho.

No ABCD, receberam os recursos a 
Cáritas Diocesana de Santo André; o Cen-
tro Comunitário das Crianças de Nossa 
Senhora de Guadalupe, de São Bernardo 
do Campo; e da Obra Social São Francisco 
Xavier, de Diadema. Na DRT, estiveram 

presentes o diretor Regional, Valdiney 
Gomes dos Santos, o diretor Adjunto, 
Fernando Augusto Bellini, a diretora de 
Eventos, Débora Marcatto de Abreu Dias, 
o diretor de Esportes, Eduardo Akihiro 
Suehara, a diretora da Amafresp, Marlene 
Brasilio Braga, e a diretora do Fundafresp, 
Branca Nania.

 Já em Osasco, receberam as doações o 
Centro Promocional Cristo Rei e a Associa-
ção das Mães do Jardim Veloso. Participa-

ram o inspetor fiscal Roberto Frigato, que 
representou o delegado regional Newton 
Cley Jehle de Araújo, e o diretor Adjunto, 
Rafael Valenciano.

Na DRTC-II, a Casa de Amparo Tia 
Marly recebeu os recursos do Fundafresp. 
O auditório estava repleto de colegas, que 
conheceram mais sobre o Fundafresp, 
entre eles estavam o delegado, Marcelo 
Bergamasco Silva, e o diretor Regional, 
Cesar Akio Itokawa.
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Seguro de Vida Afresp: diretoria avalia desempenho da W1 e Mapfre Seguros

A corretora W1 Finance propõe estratégias para conquistar novos segurados na capital e interior

Nota de Esclarecimento
A Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado 

de São Paulo – AFRESP vem, por meio desta nota, esclarecer 
que todos os conteúdos publicados em seus materiais de 
divulgação são de responsabilidade exclusiva da Associação.

Para o ramo de Seguro de Vida foi firmada nova parceria 
com a W1 Finance. Desde abril, a VIPs não é mais parceira 
da Afresp no serviço de Seguro de Vida. A mudança não 
coloca em risco o capital segurado e novas vantagens foram 
incorporadas ao plano.

O departamento de Seguros da Afresp está à disposição 
do segurado em caso de dúvidas. Não deixe de contatar a 
Associação pelos telefones (11) 3886-8915/8842.

Seguros   

A diretoria Executiva da Afresp convidou, no dia 20 de julho, 
representantes da Mapfre Seguros e da consultora W1 Finance 
para uma reunião de avaliação de desempenho do serviço 
Seguro de Vida.

Durante a reunião, o presidente da Afresp, Rodrigo Keidel 
Spada; e os diretores Matheus Lima (Seguros e de Regionais) 
e Denis Mângia (Financeiro e de T.I.) avaliaram o 1º trimestre 
(abril, maio e junho) das atividades desenvolvidas pela nova 
corretora W1. “A nossa expectativa é alta. Nessa reunião, 
pudemos avaliar todas as ações desenvolvidas pela W1 e pela 
Mapfre Seguros e cobrar maior desempenho”, disse Matheus 
Lima.

A consultora W1 já vem adotando algumas medidas 
estratégicas para conquistar novos segurados. Desde junho, 
representantes estão visitando as Regionais para apresentar os 
serviços oferecidos pela Associação. Araçatuba, Bauru, Marília, 
Ribeirão Preto e São José do Rio Preto já foram algumas das 
cidades que receberam a equipe.

“O objetivo foi avaliar o andamento do contrato e alinhar as 
estratégias entre a Afresp, corretora W1 e Mapfre Seguros”, 
analisou o diretor Financeiro da Afresp.

Participaram também do evento o diretor geral da W1, Nélio 
Costa; e o sócio, Armin Altweger; o diretor Territorial da Mapfre, 
João Henrique de Oliveira; o gerente Sucursal Paulista, Sandro Pinto 
de Moraes, além da gerente da Afresp, Marlucia Carolina e da 
encarregada de Atendimento de Seguro de Vida, Tatiana Trajano. 

No dia 2 de julho, a Delegacia Regional Tributária 
de Marília (DRT-11) foi ponto de encontro entre os 
representantes da W1 e 40 AFRs regionais.

O diretor Regional, Fernando Montaldi Marques, com 
o diretor Adjunto José Marques Filho e com o delegado 
Tributário Antônio Sebastião Verones, recepcionou o diretor 
da W1 Finance, Armin Altweger, e o consultor Leonardo 
Debiasi, durante visita à delegacia.

Armin e Leonardo aproveitaram a ocasião para visitar 
os AFRs externos, que ficam no Posto Fiscal de Marília. 
Com o objetivo de apresentar os serviços, a equipe da W1 
já visitou as regionais de Araçatuba, Bauru, Ribeirão Preto 
e São José do Rio Preto. 

W1 visita sedes RegionaisPresidente da Comissão de 
Seguros do C.D na Afresp

O diretor de Seguros e de Regionais, Matheus 
Lima, realizou, no dia 21 de julho, uma reunião com o 
presidente da Comissão de Seguros em geral do Conselho 
Deliberativo (C.D) da Afresp, Hélio Bandeira, e com o 
consultor de Planejamento Financeiro e de Produtos, Bernd 
Nestrojil, para tratar de assuntos relacionados aos Seguros 
de Automóveis.

Bernd aproveitou a oportunidade para apresentar uma 
prévia do resultado da consultoria com o diagnóstico do 
departamento de Seguros da Afresp, incluindo propostas 
de melhorias, bem como a redução de custos e a ampliação 
de novos serviços para os associados. “A minha função 
como presidente da Comissão do Conselho Deliberativo 
é acompanhar, de forma mais próxima, todos os trabalhos 
realizados no setor”, analisou Hélio Bandeira.

O diretor Matheus demonstrou estar muito satisfeito 
com a análise apresentada pelo consultor e se comprometeu 
a apresentar as novidades para o Conselho Deliberativo 
da Afresp no momento oportuno. 

Atenção! Apólices de Seguros de Autos
Para atualização de apólice de automovéis, o associado pode entrar em contato com a colaboradora Hordelice 

Pinheiro, por meio do telefone (11) 3886-8919.
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A Associação está com um novo serviço: os Classificados Afresp 

Clube de Benefícios reúne várias ofertas imperdíveis para os associados

Criados para incentivar a compra, 
venda e aluguel entre os AFRs, os 
Classificados Afresp são anúncios 
de veículos,  imóveis e negócios 
que atenderão aos interesses dos 
associados. 

O Clube de Benefícios Afresp e o 
Clube de Compras são veículos de divulgação, que contam 
com os Convênios (academias, escolas, petshops e SPAs, entre 
outros) e agora com os Classificados Afresp.

Divulgado no Clube de Compras, o novo ramo do Clube de 
Benefícios proporciona oportunidades únicas.

Anuncie sem restrições: aluguel ou venda de casas, 
apartamentos ou salas comerciais, automóveis, motos, veículos 

náuticos, bicicletas e instrumentos musicais. Além disso, não 
perca a chance de divulgar um curso ou até mesmo excursões. 

Para anunciar, é bem simples. Basta enviar um e-mail para 
o Clube de Benefícios Afresp (beneficios@afresp.org.br) com 
a descrição completa e fotos anexadas do produto ou serviço.

A publicação é totalmente gratuita! Encontre ou procure o 
que você precisa nos Classificados Afresp!

Campanha do Agasalho 2015: a Afresp apoia essa iniciativa
também distribuem amor e calor através das doações”, 
afirmou a diretora Administrativa e de Convênios e Cultura, 
Angela Manzoti Nahman.

Já ouviu a frase “Armário não é Museu”?

 Pois é, caso você tenha alguma roupa que não use 
mais, por que não doar para aquele que precisa? Desde 
a primeira edição, a Associação já arrecadou milhares de 
roupas, cobertores e calçados. Faça a sua parte! Ajude 
você também.

O inverno já começou e a Afresp, mais uma vez, apoia a 
Campanha do Agasalho, uma iniciativa do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de São Paulo. O tema desta 4ª edição 
é “O calor do amor é o melhor agasalho no inverno”.

Como doar? Como em todos os anos, estão disponíveis na 
sede e nas 18 Regionais da Afresp as caixas de arrecadação 
da Campanha do Agasalho 2015.

“Uma coisa que eu sempre digo é que os fiscais não 
são responsáveis apenas por cuidar das arrecadações, mas 

Homenagens, livros, brindes são alguns exemplos 
de objetos que se encontram no acervo da Afresp. A 
preservação e a manutenção da memória organizacional é 
a grande preocupação da Associação. 

Você conhece o acervo institucional da Afresp?
Há nove anos, a Afresp montou, com ajuda 

dos associados, sua memória institucional. 
Atualmente quem cuida e organiza esse acervo 
é a diretora Administrativa e de Convênios 
e Cultura, Angela Manzoti Nahman. “A 
preservação de documentos, fotos e objetos 
ajuda a consolidar a história da Afresp, além 
de traçar novos rumos”, disse a diretora.

Os motivos para preservar a memória da 
nossa Associação são muitos. Compreender 
o passado nos faz entender o presente e 
preparar o futuro, e reforça a identidade e 
a cultura da Afresp, além de ser um retrato 
da nossa própria história. Para quem quiser 
conhecer um pouco mais da Afresp: o acervo 

fica na sede da Associação (2º andar). 

Vale lembrar que, ainda dentro desse objetivo de preservar 
a memória institucional, o departamento de Comunicação 
possui um acervo com todos as edições do Jornal da Afresp. 

Acervo da Afresp reúne mais de 50 livros, medalhas e brindes

Convênios e Cultura

AFRs Aposentados e da Ativa
Se você faz aniversário no mês de agosto, o prazo para realizar o recadastramento  obrigatório 

vai até 31 de agosto.
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Festas, homenagens e encontros animam as Regionais da Afresp

Regionais

ABCD

Jundiaí

Araçatuba

São José do Rio Preto

Os colegas se reuniram em um almoço no dia 22 de julho.Ex-diretora Sonia foi homenageada no dia 18 de junho.

Música ao vivo animou feijoada dos colegas no dia 27 de junho. Regional organizou a Quinta Esportiva em 16 de julho.

Colegas homenagearam ex-diretor Regional em 25 de junho. Colegas a caráter participaram de festa julina no C.C.

O Conselheiro Antonio Lourenço 
Colli faz parte de um grupo de 
pesca na Regional, que em 2015 
completa 20 anos.

A Regional realizou vários eventos no pri-
meiro semestre, como a Noite da Pizza, no 
Centro de Convivência, que reuniu familia-
res e amigos.

Uma feijoada reuniu os AFRs para a home-
nagem ao ex-diretor Regional, Alberto Apa-
recido de Andrade, por seu trabalho de seis 
anos à frente da região, no dia 26 de julho.



15

Jornal da Afresp | Julho e Agosto de 2015

Regionais

Sorocaba

O C.C. virou um arraiá super animado no 
dia 18 de julho. Mais de 100 pessoas par-
ticiparam, e grande parte dos associados e 
familiares estavam vestidos a caráter.

A tradicional Poker Golden Night reuniu 
34 pessoas em 23 de julho, que puderam 
saborear um delicioso rodízio de pizza, além 
de participar de rodadas de poker.

Piracicaba

Os colegas se reuniram na Noite da Pizza do dia 21 de maio.

Campinas

Os aposentados se reuniram no almoço, em 24 de junho.

Franca

Happy hour com churrasco levou todos ao C.C. em 4 de julho.

Araraquara

Em 4 de julho aconteceu a I Feijoada Afresp do Vale do Paraíba.

Festa julina, em 16 de julho, arrecadou recursos para orfanato.

Taubaté

Ribeirão Preto

O Arraiá da Fazenda foi no dia 17 de julho, com muita diversão.

Churrasco, feijoada, noite de pizza e arraiá: associados se reúnem na Afresp

A 3ª Feijoada Solidária dos Amigos 
aconteceu em 1º de agosto, no 
C.C., e a renda obtida foi destinada 
à Pastoral do Menor.
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Regionais

Projeto arquitetônico do Centro de Convivência da Capital está em andamento

O Centro de Convivência da Capital está, a cada dia, ganhan-
do definições: foram escolhidos o local e o projeto arquitetônico 
vencedor, para adaptar o espaço às necessidades dos colegas. 
Afinal, esse é um sonho antigo dos colegas que trabalham no 
Predião: ter um espaço de convivência para que os AFRs possam 
se encontrar e passar bons momentos de descontração. 

Diversas pessoas já se envolveram nesse projeto, que co-
meçou a tomar forma na gestão passada, com a nomeação de 
comissões que contaram com a participação dos Conselheiros 
Paulo Henrique Cruz, Pedro Abrahão e Henning Mario von Rau-
tenfeld, os diretores de Projetos, Renato Chan, o Jurídico, Nelson 
Trombini Jr,  o diretor Regional da DRTC-II, Cesar Akio Itokawa, e 
o AFR Marcio Vicente. Nesta gestão, com a criação da Regional 
da Sede/Predião e eleição dos seus representantes pelos pró-
prios associados - o diretor Regional André Ribeiro de Araújo e 
o Adjunto, Eugenio Satoshi Kobayashi - foi possível concretizar 
esse projeto. O projeto de Centro de Convivência, agora, conta 
com também com a presença dos diretores Auxiliares Eiji Ohashi 
e Danusa Studart.

Por isso, a diretoria de Regionais está trabalhando de maneira 
cautelosa na elaboração desse novo espaço. “Estamos seguindo 
regras minuciosas de apuração para não termos imprevistos e 
problemas legais, por isso o processo pode demorar um pouco 
para ser concluído”, disse o diretor de Regionais Matheus Lima.

Projeto arquitetônico de um dos andares do Centro de Convivência da Capital

Os próximos passos para a implantação do Centro de Con-
vivência serão a licitação para definir a construtora responsável 
pelas obras, que deverão passar pela aprovação da prefeitura de 
São Paulo e do responsável pelo prédio.

Além de ter um espaço reservado para os colegas, a Subsede 
da Afresp será transferida para o Centro de Convivência, trazendo 
mais conforto e facilidade aos associados.

Centro de Convivência ficará próximo ao Predião; Subsede será transferida para o novo endereço

No dia 2 de julho, os AFRs perderam um de seus expoentes: 
o colega Plínio de Souza, aos 77 anos. 

A ex-Conselheira Nilza Bardi Romano o conhecia de longa 
data. Por fazer parte da Escola Fazendária, Plínio foi seu pro-
fessor em um curso preparatório, na disciplina de Contabilidade 
e Cursos. “Ele era uma pessoa altamente gabaritada e muito 
competente”, disse.

Além disso, foi chefe do Sief, o sistema de informações da 
Secretaria da Fazenda, na região de Araçatuba. “Ele antecipou 

Classe perde Plínio de Souza, de Araçatuba

Conheça os novos diretores Regional e Adjunto de Ribeirão Preto
O colega Guilherme Montez Pa-

vani é agora o novo diretor Regional 
de Ribeirão Preto. Ocupa o cargo 
que era antes de Rhelton Luiz de 
Carvalho, que apresentou seu pedi-
do de renúncia à diretoria Executiva 
e afirmou não poder continuar com o 
seu trabalho por motivos pessoais.

“Agradeço a confiança e apoio 
de todos nesta caminhada. Me 
senti muito honrado em poder tomar 
frente de uma função de extrema 
importância para nossa carreira. 

Fiquei muito feliz em ver os colegas 
motivados em trazer melhorias para 

Ribeirão Preto! Como amante das atividades físicas e do bem- 
estar de todos os colegas, estarei apoiando nossos esportes e 

Guilherme Montez Pavani 
diretor Regional

atividades e também nossas festas 
que este ano foram um grande su-
cesso”, disse Rhelton.

Guilherme Montez Pavani, que 
era o Adjunto, agora está à frente 
da Regional. Formado em admi-
nistração de empresas, ele é do 
concurso de 2013, nasceu em Morro 
Agudo (SP) e é assistente fiscal do 
Núcleo Fiscal de Cobrança.

O diretor Adjunto de Ribeirão é 
Marcelo Fidelis Marques Mendes. 
Nascido em São Carlos (SP), é for-
mado em biologia e, assim como Gui-
lherme, entrou na Secretaria da Fazenda em 2013. Ele também 
é assistente fiscal do Núcleo Fiscal de Cobrança.

Marcelo Fidelis Mendes 
diretor Adjunto

o trabalho de informática nas DRTs. Era uma pessoa extraor-
dinária”.

Fora do ambiente de trabalho, Plínio se relacionava muito bem 
com todos. “Ele passava em todas as seções para cumprimentar 
as pessoas. Era também muito brincalhão”.

Plínio morava em um sítio na cidade de Coroados, próxima 
a Araçatuba, e estava sempre perto da família. “Ele era uma 
pessoa que tocava as outras, uma daquelas que deixam sua 
marca”, completou Nilza.
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Talento AFR 

Textos, quadros e esculturas de AFRs serão reunidos em um livro 

AFR e artista plástico Marcos Akasaki expõe obras em São Paulo e Santos

Filho de associado ganha dois prêmios Leão de Prata em Cannes

O AFR, aposentado, Laé de Souza, 
coordenador do Grupo Projetos de Leitura- 
www.projetosdeleitura.com.br- há dezesse-
te anos desenvolve projetos de incentivo 
à cultura direcionados a escolas, hospitais 
e à população. Entre as suas recentes ini-
ciativas está a proposta de edição de um 
livro reunindo várias criações artísticas dos 
Agentes Fiscais de Rendas.

A obra, intitulada Viajando pelas artes, 
será construída em capítulos contemplan-
do crônicas, contos, poesias e imagens 
de quadros e esculturas produzidos por 
AFRs. “Conheço colegas e sei que temos 

AFR Laé de Souza convida colegas para participar de coletânea 

muitos artistas na classe. São escritores, 
pintores, escultores, que com essa obra 
terão oportunidade de ter publicada e tor-
nar conhecida a sua obra”, disse o autor 
da proposta. 

O trabalho, que será coordenado por 
Laé de Souza, resultará na edição de um 
livro de 352 páginas, colorido, ilustrado, 
reproduzindo o trabalho do artista e apre-
sentando a sua biografia artística.

Os artistas interessados em participar da 
coletânea deverão entrar em contato pelo e-
-mail laedesouza@projetosdeleitura.com.br

A publicidade brasileira é conhe-
cida mundialmente pela sua criativi-
dade. No Cannes Lions International 
Festival of Creativity 2015, que 
aconteceu na França, entre os dias 
19 e 27 de junho, foram premiados os 
melhores trabalhos da publicidade em 
várias categorias. 

Entre os brasileiros premiados, Wi-
lliam Mazzola, filho do colega Evaristo 
Mazzola, levou dois Leões de Prata na 
edição deste ano, e um Leão de Ouro 
em 2014. Will, como é conhecido, é 
diretor da produtora Trator Filmes. “É 
aquele momento estrela, você ganha 
notoriedade e a exposição é grande”, 
disse Will.

Em 2014, a equipe de Will levou o 
Leão de Ouro pelo programa Ursinho Elo. 
Projetado para as crianças do Hospital 
do Câncer de Jaú, o ursinho de pelúcia 

vinha com um dispositivo que permitia à 
criança internada se comunicar com os pais 
e amigos pelo aplicativo WhatsApp.

Em 2015, um dos Leões de Prata 
foi para a campanha Ticket Book. 
Um cartão magnético, como o Bilhe-
te Único, foi encartado na capa de 
livros, distribuídos gratuitamente no 
metrô. Os bilhetes davam direito a dez 
viagens em quaisquer uma das cinco 
linhas, e teve o objetivo de incentivar 
os usuários a ler durante o trajeto. 

O outro Leão de Prata foi para o 
Parking Radio, desenvolvido para um 
shopping center do Rio de Janeiro. 
Os clientes que estacionavam nas 
vagas do shopping sintonizavam uma 
estação de rádio FM do estabeleci-
mento, que se sincronizava com o 
rádio do motorista, que era informa-
do da proximidade do veículo com a 

parede por meio de sensores instalados 
nas vagas, como um sensor de estaciona-
mento, de forma a evitar acidentes.

Entre telas e pincéis, o colega Marcos 
Akasaki desenvolve seu talento para 
mostrar sua criatividade. Ele realizou, 
entre junho e agosto, sua mais recente 
exposição: Pinturas e Cartemas: A vida 

em reflexo e transfiguração, na 
Galeria Toyo Art Design, em São 
Paulo, e na Galeria de Arte Braz 
Cubas, em Santos.

“A exposição foi bem legal, 
e o saldo foi positivo, pois valeu 
como experiência para as próxi-
mas”, contou Marcos, que nas 
exposições mostrou sua arte, 
feita a partir de desenhos de 
plantas, mas não na forma como 
se conhece – o verde das folhas 

e sua função de fotossíntese na natureza. 
A arte de Marcos traz as plantas como se-
res que convertem formas, cores, texturas 
e ritmos, tanto em papel quanto em tela.

Marcos é graduado em comunicação 
social e fez vários cursos na área artística, 
como desenho livre, design de interiores 
e cerâmica. Ele já participou de várias 
exposições no Brasil e em Portugal.

Will e sua equipe, na premiação em 2014, quando ganhou o ouro
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Conselho Deliberativo aprova contas da Afresp de 2014 
A aprovação aconteceu na reunião do dia 20/06, na qual foi lido também o acompanhamento orçamentário

No dia 20 de junho, aconteceu a reunião 
do Conselho Deliberativo. Participaram do 
encontro 20 Conselheiros titulares, dois su-
plentes com direito a voto e dois suplentes 
sem direito a voto. Dirigiram os trabalhos 
o presidente do Conselho, Paulo Henrique 
Cruz, o vice-presidente Luiz Carlos Benício, 
o 1º secretário, Pedro de Oliveira Abrahão, 
e o 2º secretário, Leandro Radusweski 
Quintal.

Pela Diretoria Executiva compareceram 
o presidente da Afresp, Rodrigo Keidel 
Spada, a 2ª vice-presidente e diretora 
Administrativa e de Convênios e Cultura, 
Angela Manzoti Nahman, o diretor Finan-
ceiro e de Tecnologia da Informação, Denis 
da Cruz Mângia Maciel, o diretor de Co-
municação, José Roberto Soares Lobato e 
o diretor Jurídico, Nelson Trombini Junior.

O primeiro item da pauta foi a aprova-
ção das atas das reuniões dos dias 14/03 
e 10/04. Depois de ampla discussão 
sobre um dos itens da ata do dia 14, ela 
foi aprovada por 17 Conselheiros e teve 
três abstenções. Já a do dia 10 recebeu a 
aprovação de 16 Conselheiros, três votos 
contrários e uma abstenção.

Em seguida, foi informado que o Con-
selheiro de Jundiaí, Carlos Pinheiro do 
Nascimento, entrou com um pedido de 
renúncia. O presidente Paulo Henrique 
Cruz deu posse ao suplente, José Corrêa 
de Barros Neto, como titular.

Direito de Petição

Na sequência, o primeiro secretário, 
Pedro Abrahão, leu a petição do associado 
Antonio Guerra, ex-Conselheiro da Afresp, 
sobre a participação dos Conselheiros Luiz 
Carlos Toloi Junior e Teruo Massita na vota-
ção da aprovação do balanço e das contas 
de 2014 da Afresp. Para ele, os votos de 
Toloi e de Teruo deveriam ser colocados 
sob suspeição, por eles terem feito parte 
da Diretoria Executiva no mandato anterior. 
Guerra sugeriu que a Mesa Diretora anali-
sasse seu pedido e o disponibilizasse aos 
Conselheiros. Como o Conselheiro Teruo 
Massita não esteve presente, foi colocado 
em debate somente o voto de Toloi.

Os Conselheiros Antenor Roberto 
Barbosa, Antonio Lourenço Colli, Claiton 
Osnir do Amaral, Eduardo Gonçalves, Hen-
ning Mario von Rautenfeld, James Grejo, 
João Álfaro Soto, José Carlos Miguel de 
Mendonça, José Corrêa de Barros Neto, 
Leandro Radusweski Quintal,  Miguel 
Ângelo Carvalho da Silva, Paulo Henrique 

do Nascimento, Thiago 
Martins e Valéria Sam-
paio Carrijo votaram a 
favor da participação 
de Toloi na votação. O 
Conselheiro Pedro de 
Oliveira Abrahão foi 
contra, e Paulo Henri-
que Cruz, Luiz Carlos 
Benício, Sebastião Ta-
deu de Vasconcelos e 
Ulysses Freitas Pessanha Arêas se abs-
tiveram.

Centro de Convivência do Predião

O Conselheiro Henning Mario von Rau-
tenfeld falou sobre a instalação do Centro 
de Convivência da Capital. Ele solicitou 
ao Conselho a aprovação da elaboração 
de um contrato de aluguel de dois andares 
de um prédio próximo ao “Predião”. O pre-
sidente Paulo Henrique solicitou um ofício 
para tornar o procedimento mais ágil. O 
diretor Denis Mângia Maciel informou que 
o processo de aluguel dos andares já está 
adiantado.

Devido à saída da reunião do presidente 
Paulo Henrique Cruz, por volta das 11h, por 
motivos particulares, assumiu a presidência 
o Conselheiro Luiz Carlos Benício.

Relatórios de Acompanhamento 
Orçamentário

O presidente da Comissão Fiscal, José 
Carlos Miguel de Mendonça, fez a leitura 
do relatório do 4º trimestre. A conclusão do 
relatório foi que a Associação está supera-
vitária, e ele foi aprovado por unanimidade.

Família Afresp

O diretor de Comunicação e Assuntos 
Estratégicos, José Roberto Soares Lobato, 
leu o ofício do Encontro da Família Afresp, 
do Seminário Internacional e da Assembleia 
Ordinária da Febrafite, que acontecerão 
em setembro. O local escolhido foi o Casa 
Grande Hotel Resort & Spa, no Guarujá. 
Lobato solicitou ao Conselho autorização 
para a realização do Seminário, visto que 
o evento provavelmente excederá o limite 
estatutário. Os Conselheiros votaram a 
favor, e solicitaram a apresentação de um 
relatório sobre os seus custos até a próxima 
reunião do C.D. Houve o voto contrário de 
Ulysses Freitas Arêas.

Balanço Anual 2014

O parecer da Comissão Fiscal foi lido 
por seu presidente, José Carlos, que fez 
uma recomendação à Diretoria Executiva 
sobre o pagamento de verbas indeniza-

tórias a título de auxílio transporte aos 
diretores que se afastam da Secretaria 
da Fazenda para exercer seu mandato. A 
recomendação foi de se realizar um estudo 
mais aprofundado sobre o caso. O Balanço 
foi aprovado pela maioria, inclusive com a 
recomendação, com o voto contrário de 
Luiz Carlos Benício.

Foi proposto que a Comissão Fiscal 
se reúna com a Diretoria Executiva para 
avaliar a melhor solução a respeito da 
rubrica dessa verba e como ela pode ser 
comprovada. Foi proposto, também, que 
tais verbas indenizatórias deixem de ser 
pagas imediatamente, até que se conclua 
sobre sua legalidade. A proposta recebeu 
os votos a favor de João Álfaro Soto, Pedro 
de Oliveira Abrahão e Luiz Carlos Benício, 
e os demais votaram contra. Sebastião Ta-
deu de Vasconcelos se absteve em ambas 
as votações.

Relatório Fotográfico

O Conselheiro Antonio Lourenço Colli, 
presidente da Comissão de Assessoria 
Legislativa e de Regionais, fez um reque-
rimento sobre a elaboração de um relatório 
fotográfico das obras das Regionais, Cen-
tros de Convivência e da Sede, que deverá 
ser enviado ao diretor de Engenharia, de 
Regionais e também ao Conselho, para 
acompanhar os trabalhos. O requerimento 
foi aprovado e teve a abstenção de James 
Grejo.

Vazamento no Refeitório

A diretora Administrativa Angela Man-
zoti Nahman falou em seguida solicitando 
ao Conselho aprovação do orçamento 
para a continuação da reforma do piso 
do refeitório da Sede e a eliminação de 
um vazamento de água sobre o Auditório. 
O Conselho aprovou a manutenção das 
obras. Na sequência, foi lido o processo 
C.D. 08/2015, e designado como relator 
o Conselheiro Antenor Roberto Barbosa, o 
qual solicitou de imediato a ajuda dos Con-
selheiros João Álfaro Soto e Luiz Carlos 
Toloi Junior. Ao fim, foram discutidos outros 
assuntos de interesse da classe.

Conselho Deliberativo  
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Na reunião extraordinária, Sapienza conversou com os colegas sobre a classe dos Agentes Fiscais de Rendas

Conselho Deliberativo

Dezoito Conselheiros titulares 
e quatro suplentes participaram da 
reunião do Conselho Deliberativo. 
Por motivos de saúde, o presidente 
do Conselho, Paulo Henrique Cruz, 
não pôde comparecer. O vice-
-presidente do C.D., Luiz Carlos 
Benício, assumiu a presidência da 
reunião, e dirigiu os trabalhos com 
o 1º secretário, Pedro de Oliveira 
Abrahão, e o 2º secretário, Lean-
dro Radusweski Quintal. Pela dire-
toria Executiva, esteve presente o 
presidente da Associação, Rodrigo 
Keidel Spada. O AFR e deputado 
estadual Vitor Sapienza esteve presen-
te no início da reunião. Preocupado com 
a classe, o deputado conversou com os 
Conselheiros sobre as decisões do go-
verno com relação aos Agentes Fiscais 
de Rendas e mostrou-se empenhado em 
defender os colegas.

Foi colocada em aprovação uma cor-
reção da ata da reunião do dia 14/03, 
solicitada na reunião anterior. A correção 
foi aprovada, com quatro abstenções. Em 
seguida, a mesa diretora colocou a ata da 
reunião do dia 20/06 para ser aprovada. 
Houve questionamentos por parte de Con-
selheiros, e o documento foi aprovado com 
cinco abstenções.

Regulamento Casa do AFR

O vice-presidente Benício informou 
que foi enviada à diretoria Executiva a al-
teração do regulamento do Fundafresp – 
Casa do AFR – Fundo de Amparo a Agen-
tes Fiscais de Rendas e Pensionistas no 
dia 9 de fevereiro, e foi estabelecido um 
prazo de 180 dias para que seja analisado 
e devolvido ao Conselho. O Conselheiro 
Luiz Carlos Toloi Jr. disse que a diretoria 
Executiva solicitou um novo prazo, e por 
isso não haveria necessidade de discuti-lo 
sem a avaliação da diretoria. 

Contrato Encontro da Família Afresp

Em seguida, foi lido o processo sobre 
o contrato do evento Encontro da Famí-
lia Afresp, que aconteceu em 2014, no 
Tauá Hotel & Conventions, em Atibaia. O 
presidente da Comissão Fiscal, José Car-
los Miguel de Mendonça, lembrou que o 
evento teve uma despesa maior do que 
a prevista. O Conselheiro Teruo Massita, 
presidente da Afresp na época, parabeni-
zou o trabalho da Comissão Fiscal e dis-
se que o evento foi superdimensionado, e 
por isso houve um déficit nas contas do 

Deputado Vitor Sapienza visita Conselheiros na reunião do dia 25/07

encontro. Depois de ampla discussão, o 
Conselheiro José Miguel recomendou que 
os eventos futuros da Afresp devam ter 
seus orçamentos mais detalhados, com 
todos os custos explicados. O parecer da 
Comissão Fiscal foi aprovado por unanimi-
dade.

Glosa de Despesa Ofício Afresp

Foi lido o processo C.D. sobre a Glo-
sa de despesa Ofício Afresp-P nº 430/14, 
sobre o ressarcimento de despesas de 
transporte ao associado Roberto Chia-
verini, para participar da reunião do C.D., 
que aconteceu no Encontro da Família, em 
Atibaia. Na época, ele era Conselheiro. 
Depois de ampla discussão, o pedido foi 
aprovado por 15 Conselheiros, recebeu 
um voto contrário de Luiz Carlos Toloi Jr., 
e quatro abstenções, de James Grejo, 
Sebastião Tadeu de Vasconcelos, Miguel 
Ângelo Carvalho da Silva e Teruo Massita.

Investimentos nas Regionais

O próximo item da pauta foi o pedido 
de crédito adicional para a finalização da 
construção da sede Regional de Bauru. 
O Conselheiro José Miguel disse que ele 
veio depois da conclusão da obra, sendo 
que deveria ter vindo antes, mas que, nes-
se caso, a Regional precisou fazer algumas 
obras em regime emergencial, e que por 
esse motivo não houve a aprovação prévia 
do Conselho. Ele solicitou que a Regional 
envie a documentação para a Comissão 
Fiscal ou Auditoria Interna da Afresp para 
acompanhamento dos gastos extras e ser 
submetida ao Conselho. O processo, com 
a observação de José Miguel, foi aprova-
do com a abstenção de Leonardo Quadre. 
Na sequência, houve a discussão sobre a 
autorização de investimentos nas Regio-
nais de Araçatuba, Campinas, Ribeirão 
Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba. 
A Regional de Ribeirão também solicitou 

crédito adicional para a finalização 
do salão de eventos. Os investi-
mentos foram aprovados por una-
nimidade.

Seminário Internacional

Depois, o vice-presidente Be-
nício leu o processo sobre a apro-
vação do orçamento para o Semi-
nário Internacional da Afresp, que 
acontecerá na mesma semana da 
Assembleia Geral da Febrafite e do 
Encontro da Família Afresp, entre 
os dias 14 e 20 de setembro, no 
Hotel Casagrande, no Guarujá. O 

Conselheiro e presidente da Comissão 
Fiscal, José Carlos Miguel de Mendonça, 
lembrou que, na reunião do dia 20 de ju-
nho, o diretor de Comunicação e Assuntos 
Estratégicos, José Roberto Soares Loba-
to, apresentou a proposta do evento, e se 
comprometeu a elaborar um orçamento 
detalhado com todos os gastos. Ele tam-
bém apresentou um pedido de verba su-
plementar para a realização do evento.

Em seguida, o presidente da Comissão 
José Carlos apontou que o orçamento do 
Seminário Internacional não veio com as 
despesas detalhadas. Sugeriu que tanto 
a verba suplementar para a realização do 
Seminário quanto o seu orçamento fos-
sem aprovados, com a ressalva que, na 
próxima reunião do Conselho, no dia 22 
de agosto, o documento venha com todos 
os detalhes dos gastos. O presidente da 
Afresp, Rodrigo Keidel Spada, participou 
desse momento da reunião, para solucio-
nar as dúvidas dos Conselheiros. O pro-
cesso foi aprovado, com as abstenções de 
Leonardo Garcia Quadre e Miguel Ângelo 
Carvalho da Silva.

Acompanhamento Orçamentário

Foi lido o processo que trata do envio de 
balancetes mensais, por parte da diretoria 
Executiva, ao Conselho Deliberativo, 
para que seja feito o acompanhamento 
da execução do orçamento da Afresp. 
O Conselheiro José Miguel disse que 
solicitou à Contabilidade da Associação 
o envio do documento a partir do fim 
de julho. O próximo item da pauta foi a 
leitura do Relatório de Acompanhamento 
Orçamentário do 1º trimestre de 2015 pelo 
membro da Comissão Fiscal, Conselheiro 
Thiago Martins. A Comissão entende 
que o orçamento vem sendo executado a 
contento. Depois foram discutidos outros 
assuntos de interesse da classe.
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O diabo mora nos detalhes, diz a sabedoria popular. E é verdade que 
detalhes foram e são os responsáveis por ruínas emblemáticas, principal-
mente daqueles que se consideraram acima do bem e do mal, isentos das 
regras legais, válidas a todos, e apoiados muitas vezes por organismos de 
fiscalização não independentes, sujeitos a interferências estranhas ao bojo 
técnico que deve nortear essas organizações.

A sonegação, como a história demonstra, é a ferramenta tradicional dos 
chamados "crimes do colarinho branco". Escândalos recentes levantados 
pela Operação Lava-jato ou pelas investigações sobre a Fifa e a CBF com-
provam a importância fundamental da determinação de tais "detalhes" fiscais 
indevidos para que varreduras completas sejam promovidas, prisões sejam 
decretadas e uma centelha de esperança na justiça paire sobre a sociedade.

E cabe aos fiscos essas investigações, o levantamento de provas e a 
determinação desses desvios, aqui chamados de "detalhes" fiscais, para 
que os demais órgãos da justiça possam levar adiante seu trabalho, e efe-
tivamente todo o processo culmine na identificação e prisão dos agentes 
criminosos.

O estranho é observar que está em curso uma enérgica e prolixa cruza-
da contra a ação fiscal livre e simplificada, que lentamente toma forma no 
governo do Estado de São Paulo, seja na forma de acusações infundadas 
e genéricas contra integrantes do fisco paulista, seja por meio da simples 
estratégia de protelar e ignorar as propostas de melhoria e modernização 
contidas, em sua íntegra, no anteprojeto da Lei Orgânica da Administração 
Tributária que está há um ano aguardando por um parecer do governador 
Geraldo Alckmin.

A Administração Tributária é que garante a correta arrecadação dos 
tributos e trabalha para que os tais "detalhes" sejam cumpridos de maneira 
clara e objetiva evitando, assim, que cifras milionárias sejam desviadas do 
seu propósito inicial, que é a formação de recursos para serem aplicados 
em políticas públicas para suprir as necessidades dos cidadãos, que são 
os verdadeiros donos desses recursos.

Essa é a essência do trabalho dos agentes fiscais de rendas, os servi-
dores da Administração Tributária do Estado de São Paulo.

Para se entender a dimensão deste cenário, apenas nos dois últimos 
anos os Agentes Fiscais de Rendas foram os responsáveis pela arrecadação 
de mais de R$ 8 bilhões extras para o governo estadual, como resultado da 
cobrança de autos de infração, ferramenta de efetivo combate à corrupção, 

Espaço Sinafresp 

ao crime organizado e à sonegação. Isso além de zelar para que os R$ 
150 bilhões normalmente recolhidos todo ano cheguem sem atropelos 
aos cofres públicos.

Caso apenas o esforço extra da fiscalização –mais de R$ 8 bilhões– fos-
se aplicado em benefícios para a sociedade, poderíamos ter, por exemplo, 
mais 32 km de metrô, ou 200 grandes escolas, ou 30 novos hospitais ou 
mais 200 km de corredores para o tráfego rápido de ônibus, um cenário 
em linha com a grandeza do Estado. Mas essa não é a realidade.

O Fisco com autonomia tem maiores condições de promover a justiça 
fiscal, que se traduz no aumento da eficiência técnica, com o tratamento 
isonômico dos contribuintes. Isso torna possível aumentar a arrecadação 
sem aumentar a carga tributária. E até mesmo arrecadar mais com efetiva 
redução dos tributos.

Hoje, mesmo sem as condições ideias, o trabalho do fisco vai além da 
arrecadação e gera provas concretas para que o Ministério Público e o 
Judiciário possam trabalhar. Um exemplo é a "Operação Yellow", idealizada 
e executada pelos agentes fiscais de rendas e que auxiliou na redução da 
sonegação e da prática do crime organizado.

O fisco também realiza ações cotidianas que impactam positivamente 
a sociedade, como a operação "De Olho na Bomba", que fechou inúmeros 
postos que vendiam combustível adulterado, elevando a qualidade do 
combustível oferecido ao cidadão.

Além desses há muitos outros exemplos notórios de como se garantir 
um bom funcionamento do sistema tributário. Então, afinal por que o go-
verno de São Paulo não promove a autonomia da Administração Tributária?

Observa-se pelas publicações na Imprensa como é mal investida a 
arrecadação tributária, fruto do trabalho dos agentes fiscais de rendas. São 
exemplo o monotrilho da zona leste (R$ 7,1 bilhões) que só opera menos 
de 3 Km, o monotrilho "Congonhas" (R$ 5,1 bilhões) que deveria ter sido 
inaugurado na Copa e as duas estações inacabadas da linha amarela do 
metrô, que já custaram aproximadamente R$ 200 milhões.

A proposta para autonomia da Administração Tributária foi apre-
sentada. É hora do governo escolher entre um caminho em linha com 
a racionalidade e justiça fiscal, que cria condições para diminuir a carga 
tributária, ou a manutenção de um sistema fiscal sem autonomia, confuso 
e sujeito a influências políticas.
*Texto originalmente publicado na Folha de S.Paulo, em 10/07/2015

A quem interessa um fisco sem autonomia?

O conteúdo publicado neste espaço foi produzido e é de inteira responsabilidade do Sin-
dicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo - Sinafresp

Esporte

Se você deseja começar a correr mas tem dúvidas sobre 
como começar, conte com a parceria da Afresp com a Trilopez, 
que oferece aos associados um plano de treino especializado 
em corrida.

A assessoria da Trilopez traz um planejamento para os atle-
tas, que aprimoram os pontos fortes de cada um, e desenvolve 
os pontos fracos. Com o tempo e a prática, o associado conse-
guirá praticar provas de atletismo e melhorar seu desempenho. 

Outra grande vantagem da consultoria é integrar os partici-
pantes e incentivar a amizade entre os colegas, o que cria um 
ambiente bastante prazeroso na prática esportiva.

Tanto os associados quanto os dependentes da Amafresp 
podem participar dos treinos da Trilopez. Para isso, basta entrar 
em contato com o professor Paulo (11 3886-8715) para solicitar 
mais informações.

Associado Afresp conta com assessoria esportiva da Trilopez

Para reforçar a parceria da Trilopez com a Afresp, haverá o 
treino para caminhantes e corredores no dia 28 de novembro, 
em local ainda a ser definido pela diretoria de Esportes. O treino 
será aberto a todos, e terá a assessoria da Trilopez para quem 
não tem prática de corrida e para os atletas experientes.

 Reunião da diretoria de Esportes com a assessoria da Trilopez e membros da comissão 
de atletismo da Afresp, no dia 16 de julho
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Aposentados

Inscrições para o curso de Dança de Salão estão abertas. Participe já!

Chuteiras Penduradas

Parabéns aos colegas aposentados!

01/05 - Maria Sidineia Marotto, nível VI
01/05 - Nelson Martins Capitão, nível VI
01/05 - Antonio Alfredo Santana, nível VI
01/05 - Paulo Lorentz Motta, nível VI
05/05 - Fernando Antonio Rodrigues, nível VI
07/05 - Antonio Yasuda, nível VI
07/05 -  Raimundo Cesario Neto, nível VI
07/05 - Vilma Fagundes Sanches Tonussi, nível VI
12/05 - Romualdo Cavalcante de Souza, nível VI
15/05 - Ademar Rodrigues Leite, nível VI
15/05 - Araci Andrade Vieira Santos, nível IV
15/05 - Carlos Roberto Pedrão, nível V
15/05 - Roseli da Silva, nível V
16/05 - Marta Regina Pinto de Almeida, nível V
16/05 - Paulo Roberto de Campos Cardoso, nível VI
16/05 - Antonio Rodrigues Carril, nível III
19/05 - Amauri Mario Sanchez Tonuss, nível VI
20/05 - Bernadete Maria Saito Dobrochinski, nível IV
20/05 - Maria Irene Vicentin Aguilar, nível V
02/06 - Antonio Carlos Silva, nível VI

02/06 - Hilda Massae Kobayashi, nível VI
02/06 - Alvaro Marcon Gonzalez, nível IV
02/06 - Jose Ribamar de Sousa, nível VI
02/06 - Marino Takeo Kawashima, nível IV
03/06 - Ivan Barbieri, nível VI
03/06 - Luiza Yoshiko Guskuma, nível VI
03/06 - Sergio Luiz Jacomeli, nível VI
09/06 - Ana Lucia Lopes Suzart, nível IV
09/06 - Gilson Manoel do Couto, nível VI
13/06 - Gilson Gomes da Silva, nível VI
13/06 - Roberto Correa Barbosa, nível VI
16/06 - Marcus Meira Bannwart, nível II
16/06 - José Polaini Filho, nível IV
16/06 - Renato Scoleso, nível IV
16/06 - William Pereira dos Santos, nível V
18/06 - Antonio Carlos Fernandes, nível VI
18/06 - Darcio de Souza, nível VI
18/06 - Durval Manzini Paes, nível VI
19/06 - Marco Antonio Munhoz de Moura, nível VI
19/06 - Jorge Higashi, nível VI

Aposentado há 29 anos e advogado por formação, José Carlos 
Franco Fernandes, conhecido como Franco, tem muita história para 
contar de sua trajetória profissional e vida associativa.

Ingressou na Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do 
Estado de São Paulo – Afresp, em outubro de 1955. Desde então, 
jamais deixou de prestigiar e de trabalhar para a grandeza da As-
sociação. Desde 2004, está a seu serviço e ocupou os seguintes 
cargos: Auditor Interno da Amafresp, Assessor da Mesa Diretora 
do Conselho, Auditor Interno da Afresp e diretor de aposentados.

Viajado e cheio de energia, José Carlos resolveu colaborar 
mais uma vez com o desenvolvimento associativo e, atualmente, 
aos 84 anos de idade, exerce a função de voluntário na associação. 
“O convite surgiu do atual diretor da Amafresp, Alexandre Lania 
Gonçalves. Na Amafresp eu desenvolvo as atividades conforme 

as demandas. Tenho algumas 
tarefas no departamento, 
como avaliar processos de 
reembolso, fazer algumas vi-
sitas e verificar a coparticipa-
ção”, analisou o aposentado.

O trabalho voluntário 
proporciona a troca de expe-
riência e contribui com o desenvolvimento pessoal e do outro. Ser 
voluntário é simples. É apenas doar o seu tempo e o talento de 
forma espontânea por uma causa que vale a pena. “A Amafresp 
me ajudou quando mais precisei. E por que não ajudar a aqueles 
que me ajudaram? Fui muito bem atendido pela Associação e só 
posso agradecer com o meu trabalho”, finalizou Franco.

AFR aposentado: trabalho voluntário em prol da Afresp 

Depois do sucesso da nossa aula demonstrativa de 
Dança de Salão, a Afresp convida você para participar 
do curso. Quer aprender novos passos? A oportunidade 
é agora!

Não precisa ser profissional para aproveitar os bene-
fícios da dança. Além de exercícios físicos, quem pratica 
garante que é uma ótima terapia. 

As aulas já começaram. Todas as quintas-feiras, 
teremos duas turmas: 

1ª turma: 17h30 / 2ª turma: 19h

As inscrições estão abertas para o curso. Mais in-
formações: (11) 3886-8859/8821 e e-mail eventos@
afresp.org.br.
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Amafresp

Veja nesta edição a continuação da série de reportagens ‘Entenda como funciona a sua Amafresp’

Auditoria e Assessoria médica da Amafresp 

Na edição nº 390 do Jornal da Afresp, foi publicada uma reportagem 
sobre a Gerência e a Coordenação da Amafresp,  já nesta edição 
você confere as atividades dos setores de Auditoria e Assessoria 
médica da Amafresp. 
Auditoria Médica 
A auditoria médica da Amafresp realiza análise das contas dos 
serviços ou procedimentos prestados pelos credenciados da rede, 
com a finalidade de apurar irregularidades e inconsistências nos 
processos de diagnósticos e tratamentos dispensados aos filiados 
da Amafresp. A atual equipe dessa importante área é composta 
pelos médicos Walter Lyrio do Valle, Jonas Brudniewsky e Pedro 
Hsiehsão, além da enfermeira Claudia Renata Alves. Uma equipe 
experiente e concisa que atende à Amafresp com seus mais de 
19 mil filiados.
Conheça as modalidades:
1) Preventiva: realizada para os procedimentos que necessitam de 
autorização prévia, junto à central de guias. Destaque para aqueles 
de alto custo, principalmente com indicação de uso de materiais 
de implante, ou para cirurgias endoscópicas (órteses, próteses e 
materiais especiais).
2) Operacional: ocorre por observação direta dos fatos e 
documentos durante e após os procedimentos. Os auditores da 
Amafresp realizam visitas aos pacientes internados (destaque para 
internações de alta complexidade e/ou de longa permanência), 
interagem com diversos setores da Amafresp, monitorando o 
histórico do paciente, suas perspectivas e necessidades, auxiliando 
na liberação de procedimentos ou materiais e medicamentos, 
e também verificando a qualidade da assistência prestada. A 
auditoria operacional inclui a auditoria das contas apresentadas 
pelos prestadores, que interfere diretamente no trabalho do setor 
de “análise de contas”. Neste caso, possíveis irregularidades ou 
inconformidades podem ser negociadas, com mútua e formal 
concordância do prestador do serviço. Trata-se sempre de processo 
minucioso, no qual se verificam: diagnóstico, procedimentos 
realizados, exames e seus laudos, materiais e medicamentos gastos 
conforme prescrição médica e fornecimento pela enfermagem, 
taxas hospitalares, relatórios da equipe multidisciplinar, padrões 
das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, protocolos 
clínicos, entre outros.

3) Analítica: consiste na análise de relatórios, processos e 
documentos e na comparação com os indicadores gerenciais 
visando à gestão sustentável dos recursos do plano. Neste 
processo, os auditores da Amafresp contam com sua experiência 
e conhecimentos relacionados aos indicadores de saúde e 
administrativos. Dessa forma, eles são capazes de reunir 
informações relacionadas ao plano de saúde, bem como aos 
problemas detectados em cada prestador de serviços de saúde.
Assessoria Médica
Já a assessoria médica da Amafresp tem como missão fornecer 
suporte técnico para a tomada de decisões, sejam elas operacionais 
ou estratégicas. O médico Walter Lyrio do Valle, além de auditor, 
também é assessor médico da Amafresp.
Segundo Dr. Walter, a Assessoria Médica tem relacionamento 
direto com praticamente todos os departamentos da Amafresp. 
“Eu assessoro todas as áreas do plano cujos processos necessitam 
de algum embasamento técnico, por exemplo, os programas de 
prevenção, ADA e Home-care, processos de credenciamentos de 
novos serviços de assistência à saúde, solicitação de reembolsos 
e também respondo a dúvidas e questionamentos feitos pelos 
filiados Amafresp”. Ele também destacou que assessora a 
diretoria da Amafresp na inscrição de novos filiados, na alteração 
e aprimoramento de questões técnicas do regulamento e até em 
novos projetos.
Tanto a Auditoria quanto Assessoria Médica são ferramentas de 
gestão essenciais para que as instituições de saúde sobrevivam 
com qualidade e equilíbrio financeiro, respeitando ainda as relações 
entre profissionais de forma ética e transparente, o que se traduz 
em acesso à assistência à saúde justa, segura e eficaz, mantendo 
a Amafresp no mercado de maneira competitiva, crescente e 
sustentável.

ANS - nº31763-2

Mês
Atend.Pre-
stados por 

Reciprocidade

Glosas 
Geradas 

Despesa 
com INSS

Devoluções 
Cotas

Descontos 
obtidos

Recuperação 
Cobranças

Taxa ADM. 
Despesas 

Totais
Qtde. de 

Cotas
Valor da 

Cota Real

JAN 399.410,48  (578.266,55) 33.775,44 23.175,50  (10.530,05)  (1.151.403,45)  920.492,87  11.620.701.88  33.643,30  345,41 

FEV 433.167,89  (410.576,69) 43.137,72 1.347,50  (0,24)  (1.448.045,40)  858.511,67  9.890.036,11  33.727,70  293,23 

TOT.** 832.578,37  (988.843,24) 76.913,16 24.523,00  (10.530,29)  (2.599.448,85) 1.779.004,54 21.510.737,99  -    -   

 Sujeito a alterações. Atualizada em 20/08/2015. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 19/08/2015 R$ 14.381.877,39. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 19/08/2015 R$ 509.327,63.

* Conforme aprovação do Conselho Deliberativo da Afresp, a Taxa de Administração passou de 7,5% para 7,0% a partir de julho de 2014. ** Valores totais referentes ao acumulado entre janeiro a fevereiro de 2015.   

Planilha de Custos da Amafresp - 2014 (Regime Contábil - Competência)

Mês Consultas Exames Terapias Internações
 Outros Atend.  
 Ambulatoriais

Demais 
Despesas

Assistênciais

Emergências 
Médicas

Convênio 
Odontoló-

gico

Reembolso
Odontoló-

gico

Ressarc. ao 
SUS

JAN 640.775,56 1.766.637.48 264.716,86 6.683.856,45 2.190.041,81 276.212,62 69.827,46 91.575,72 403,68 0,00
FEV 602.171,61 1.861.199,64 225.086,39 5.195.227,97 2.004.411,57 437.124,65 73.468,35 13.803,48 0,00 0,00

TOT.** 1.242.947,17 3.627.837,12 489.803,25 11.879.084,42 4.194.453,38 713.337,27 143.295,81 105.379,20 403,68 0,00

Confira os demais valores do ano de 2015 no site da Afresp (www.afresp.org.br) em Amafresp, link Informações Financeiras.  

* No Jornal nº 390 os números do mês de dezembro foram publicados incorretamente. Veja na tabela correta no site da Amafresp www.amafresp.org.br. 
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Amafresp

Foram mais de 11 mil atendimentos em todo o estado

Confira os números finais da Campanha Saúde 2015

O diretor da Amafresp, Alexandre Lânia, visitou, no dia 28 
de maio, o Centro Cardiovascular e Torácico na cidade de 
Araraquara. A clínica é especializada em cardiologia, fisioterapia, 
ortopedia, neurologia, cirurgias, entre outras especialidades.

Participaram do encontro o diretor Regional, Edmir Afonso 
Trosdorf; o representante da Amafresp da Regional de 
Araraquara, Cesar Augusto Fried Fantappie; o gerente 
administrativo da clínica, Walmir Oliveira; além do médico Luiz 
Ricardo Pescatori Dutra.

Amafresp visita o Centro Cardiovascular e Torácico em Araraquara

LOCAIS

Procedimentos Sede Afresp Lapa Tatuapé Centro Pinheiros Grande SP e Interior TOTAL

Vacina Gripe 1.028 202 237 356 133 2.564 4.520

Vacina Pneumonia 144 20 30 37 12 226 469

Exames Preventivos 836 202 216 327 155 1.298 3.034

Oftalmologia 170 - - - - - 170

Bioimpedância 131 26 40 26 25 - 248

Pressão Arterial 435 126 110 172 91 717 1.651

IMC/Circunf. Abdominal 455 86 123 67 60 790 1.581

TOTAL 3.199 662 756 985 476 5.595 11.673

ANS - nº31763-2

Mais um ano a Campanha Saúde 
da Amafresp cumpriu seu papel de 
imunizar seus filiados, contra a gripe 
sazonal e a gripe A-H1N1, além de 
realizar exames preventivos, como 
glicemia e colesterol total; triglicérides, 
juntamente com aferição da pressão 
arterial, bioimpedância, Índice de Massa 
Corpórea (IMC) e Circunferência 
Abdominal.

Neste ano, a Campanha imunizou 4.520 
filiados contra a gripe, 469 contra a 
peneumonia e realizou 6.684 eventos preventivos. No total, foram mais de 11.673 atendimentos em todo o estado. Veja os 
números e detalhes na tabela abaixo.

em www.amafresp.org.br
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Amafresp lança Cartilha Estresse 
A Amafresp enviou, no mês de julho, através dos correios, a 
nova Cartilha de Prevenção com o tema Estresse.
A publicação aborda o assunto de forma simples e clara, além 
de oferecer opções de tratamento.
As Cartilhas Preventivas são mais um diferencial da Amafresp, 

Amafresp

ANS - nº31763-2

Taxa de Administração da Amafresp 

Entenda a taxa administrativa da Amafresp e a composição de seus custos

Um dos assuntos que gera muitas dúvidas para  
o filiado Amafresp é a composição de custos 
envolvidos na Taxa de Administração do seu 
plano. O artigo 7º do regulamento da Amafresp 
explica que essa taxa é de 7% do valor da soma 
das despesas efetivas com assistência à saúde.
A taxa de Administração Amafresp, que é paga 
mensalmente à Afresp, serve para cobrir os custos 
administrativos e operacionais do seu plano e já 
está prevista no valor da cota mensal cobrada.
Composição dos custos administrativos e 
operacionais Amafresp
Conforme podemos observar no infográfico, a 
composição da taxa administrativa da Amafresp 
envolve custos, como  materiais de escritório, 
energia elétrica, água, colaboradores da 
Amafresp, equipamentos e o aluguel do espaço 
físico(localizado dentro da sede da Afresp). Além 
desses, existem também os custos indiretos, 
originados dos serviços que os departamentos da 
Afresp prestam para a Amafresp, entre eles a Contabilidade, a 
Tecnologia da Informação, Comunicação e Regionais.
Para que esses custos sejam calculados e repassados de maneira 
mais real e fiel para Amafresp, no ano de 2013, o departamento 
Financeiro da Associação contou com a consultoria de um 
profissional especialista em Controladoria e Contabilidade pela 
USP, que fez um trabalho de reformulação nos relatórios de 
custo da Afresp.
Os custos diretos e os rateios indiretos do plano passaram a ser 
calculados com mais precisão. “Por meio de uma metodologia 

científica, cada área prestadora de serviço para Amafresp 
contabiliza seus esforços direcionados ao plano de saúde. Ou 
seja, é possível medir inclusive os recursos humanos de cada 
departamento que atende à Amafresp”, afirmou o diretor da 
Amafresp, Alexandre Lania Gonçalves.
Consta no regulamento da Amafresp que, no início de cada ano, 
é apurado o valor real do custo de Administração do plano do 
ano anterior. Caso resulte em um pagamento maior da Amafresp, 
a Afresp restituirá à sua autogestão, como ocorreu em 2014, 
ano no qual a Afresp devolveu aproximadamente R$ 250 mil à 
Amafresp. Vale lembrar que o inverso também pode ocorrer.

que oferece também aos filiados, 
anualmente, as Campanhas Saúde 
e Prevenção, além do Atendimento 
Domiciliar Amafesp (ADA).
A cartilha também está disponível 
no site www.amafresp.org.br 

A Amafresp, sempre atenta às demandas de seus filiados, é 
o primeiro plano de saúde do Brasil a lançar uma Campanha 
de Vacinação contra a Meningite B. Vale ressaltar que ela 
é  exclusiva para filiados Amafresp com 2 meses a 5 anos 
completos.
 As inscrições para a campanha podem ser feitas pelo site 
da Afresp www.afresp.org.br, na sede da Associação ou no 
escritório centro. É possível ainda inscrever-se por telefone, 
através dos números (11) 3886-8856/8846. 

No interior, os filiados podem entrar em contato diretamente 
com a sede regional de sua cidade.

                           Fique atento às datas: 
Capital 
(1ª dose) - 26 de setembro - Local: sede da Afresp
A 2ª dose da vacina está programada para o dia 28 de novembro

Interior 
(1ª dose) - 28/09 a 02/10 Local: Verificar com a Regional 
mais próxima
A 2ª dose da vacina está programada para o período de 
30/11 a 04/12 


