
 
                              

                                                     

 

 

ATA DA REUNIÃO DAS DIRETORIAS DA AFRESP E SINAFRESP – 18/01/2021 

 

 

1. Foi discutido que é fundamental ambas entidades harmonizem as estratégias e ações que envolvam a defesa 
do interesse da classe. Afinal, a expectativa dos AFR’s é grande e a necessidade dessa integração é enorme. 
 

2. Para que essa integração seja eficaz e que as ações decorrentes sejam muito rápidas e objetivas, foram 
estabelecidas as premissas pelas quais as entidades se pautarão no trabalho integrado: 

 
2.1. O objetivo maior da integração é a construção de uma solução para as perdas salariais, cujo processo 
precisa buscar o envolvimento necessário da Administração Tributária e do Governo; 
2.2. A estratégia é focar as ações na busca do teto salarial único; 
2.3. Está também dentro da estratégia a busca de soluções que ampliem as atribuições e ocupação de postos 
importantes na administração pública pelos AFR’s, como forma de aumentar o prestígio da classe. 
 

3. Foi decidido que a Afresp e o Sinafresp estabelecerão uma agenda para identificação de oportunidades de 
otimização de uso de recursos das entidades em ações e custeio de atividades comuns. 
 

4. Foi decidido que vamos fazer pesquisas e sondagens conjuntas para se avaliar as reais possibilidades de 
sucesso em ações junto ao Judiciário e Legislativo. 
 

5. Duas ações imediatas foram decididas, já dentro do trabalho integrado: 
 
5.1. Elaboração de ofício conjunto para o Governador, Vice-Governador, Secretário da Fazenda e CAT, 
externando nosso posicionamento sobre a matéria do Fantástico de domingo (17/01/2021), destacando o 
trabalho do Fisco Paulista, apesar desse enfoque não ter ficado evidente na veiculação; 
5.2. Elaboração do “Manual das Perdas Salariais”, em linguagem acessível e resumida, de forma que seja 
usado como um discurso único, por todos os AFRs e em todas as instâncias e que, portanto, representem um 
pensamento coletivo da classe dos AFR’s. Como foi definido em reunião, um mantra. 
 

6. Estiveram presentes na reunião pelo Zoom, que acorreu das 14:30 às 17:30 hs. do dia 18.01.2021: 

 

6.1. Pela Afresp: Leony, Monica, Bravo, Trentin, Gabriel, Demetrius e Janaína. 
6.2. Pelo Sinafresp: Alfredo, Glauco, Petrachini, Guilherme, Ligia, Leandro, Delcides, Valéria eVictor Lins. 
 
 
 

 
São Paulo, 18 de janeiro de 2021. 

 
 

 

 

http://sinafresp.org.br/

