
Ofício AFRESP/Sinafresp - nº 001/2019

São Paulo, 04 de janeiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Secretário,

 Na condição de presidentes da Afresp – Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de 
São Paulo, e do Sinafresp – Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, queremos 
parabenizar o Governo paulista pela indicação de seu nome e elogiar sua decisão em aceitar o importante 
cargo de Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Queremos também, e desde já, colocar as entida-
des que presidimos – como sempre aconteceu – à disposição da Secretaria da Fazenda, como firmes 
parceiras em projetos e demandas que tragam ganhos para o estado de São Paulo, para a Administração 
Tributária e para a classe fiscal paulista.

 O preparo que advém de sua sólida carreira na iniciativa privada e nas finanças públicas, a ciência 
das instituições de Estado brasileiras, a grande experiência política e, principalmente, o prestígio nacional 
e internacional que V.Ex.ª conquistou na sua admirável trajetória fazem com que muito nos orgulhemos de 
trabalhar sob sua liderança. Acreditamos também que seus conhecimentos e reputação serão fundamen-
tais para o desenvolvimento econômico desse estado.

 Certamente a vivência em instituições financeiras e de investimentos no Brasil e no mundo de 
V.Ex.ª contribuirá muito na busca pela modernização dos tributos e pelo aprimoramento da Administração 
Tributária de maneira a fazer com que o estado de São Paulo possa oferecer melhores ambientes de negó-
cios para as empresas aqui estabelecidas, atrair e reter investimentos nacionais e estrangeiros e conferir 
competitividade à produção paulista e brasileira.

 Além disso, a experiência por V.Ex.ª adquirida à frente do Banco Central do Brasil e do Ministério 
da Fazenda será determinante no debate sobre a necessária Reforma Tributária e no reconhecimento do 
importante papel que os fiscos têm no imprescindível aumento das arrecadações para que se consiga o 
equilíbrio fiscal e o aprimoramento da prestação de serviços públicos pelo qual a população clama. As 
experiências no Banco Central e no Ministério da Fazenda conferirão propriedade para que V.Ex.ª se sente 
às mesas do Confaz em posição privilegiada para tratativas que coloquem fim às guerras fiscais entre os 
estados da Federação e que tanto os prejudicam.

 Outro fator de otimismo em relação à liderança que V.Ex.ª exercerá na gestão da Administração 
Tributária é motivado pelo tratamento de independência, de reconhecimento e de apoio dispensado outrora 
à Receita Federal do Brasil. Temos a convicção de que seu talento, experiência e capacidades elevarão a 
Fazenda Paulista de patamar.

 Registrando nossa confiança e desejo de ver seu sucesso pleno no novo desafio, colocamos a 
Afresp e o Sinafresp a vossa disposição para que tomemos parte nos projetos por um São Paulo melhor, 
por um Sistema Tributário mais justo e por uma Administração Tributária mais eficiente e melhor para se 
trabalhar. 
    



Pelos motivos expostos, em futuro próximo, solicitaremos audiência para apresentar a nossa Entidades de 
Classe, os recursos que temos disponíveis, o histórico de projetos conjuntos com a Sefaz, a jornada de 
contribuição ao debate pela Reforma Tributária e as contribuições que demos ao Programa “Nos Confor-
mes” (Lei de Conformidade).

 Será uma oportunidade para discutirmos formas de contribuirmos com a Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo para o aumento de arrecadação paulista sem o aumento de impostos detalhando, 
mais amiúde, o material que publicamos e que fizemos chegar às suas mãos no evento em que o nome de 
V.Ex.ª foi anunciado. Sabemos que podemos oferecer conteúdo pertinente e relevante, na forma de análi-
ses e de dados, que lhe servirá de subsídio inicial para o estabelecimento de estratégias para a sua gestão. 

Reafirmando nossas condições e nossa vontade de contribuir, renovamos nossos votos de sucesso. 

Respeitosa e cordialmente,

Rodrigo Keidel Spada                                    Alfredo Maranca
Presidente                                                              Presidente
Afresp – Associação dos                                        Sinafresp – Sindicato dos
Agentes Fiscais de Rendas do                               Agentes Fiscais de Rendas do
Estado de São Paulo                                              Estado de São Paulo

Excelentíssimo Senhor
Henrique de Campos Meirelles
Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo 
Nesta


