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São Paulo, 22 de outubro de 2021.

Senhor Coordenador da Administração Tributária,

A Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do 6stado de São Paulo - AFRESP,representada

pelo seu presidente que a este subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa

Senhoria, SOLICITARo agendamento urgente ?e reunião para tratarmos da fixação de

estratégia conjunta no sentido de fazer entender ao Secretário da Fazenda e Planejamento -

SEFAZ,Henrique Meirelles, e ao Governador do Estado, João Dória, à vista das notícias que

nos chegam, de que há um projeto de lei sendb urdido dentro do governo, no sentido da

criação de uma "verba federativa" de natureza I indenizatória, como componente salarial a

ser aplicado à remuneração dos AFRs, que a classe REJEITAVEEMENTEMENTEessa eventual

iniciativa.

Essarejeição se prende obviamente a três ordens de motivos.

Primeiro, porque há decisão da classe nas duas últimas AGEsdo Sindicato dos Agentes Fiscais

de Rendas do Estado de São Paulo - SINAFRESP,no qual está evidentemente fixado que o

pleito único é o limite remuneratório (teto) equivalente ao valor do subsídio mensal dos

Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conferindo assim

tratamento isonômico aos AFR's em relação à outras carreiras do Estado, que já o tem.

Segundo, porque a sociedade não tolera mais o fato de que a composição da remuneração

dos servidores públicos seja escamoteada pelo uso de "penduricalhos", nunca defensáveis e

que, inclusive, é objeto de projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, no sentido da

regulamentação das verbas que poderiam figurar fora do teto. Por óbvio, essa eventual

aventura de conceder uma "verba federativa" fora do teto é tão frágil juridicamente, que

somada à imagem negativa que causaria à classe, nos coloca obrigatoriamente como agentes

públicos e cidadãos, totalmente contrários à ela.
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Terceiro, e não menos importante, porque não podemos admitir novas tentativas de divisão

na classe. A SEFAZe a CAT são uma referência 'lO estado e no país, dentro do contexto das

organizações públicas. Isso se deve ao trabalho de várias gerações de servidores públicos,

orgulhosos do que construíram, e nesse sentido, os AFRsrechaçam neste momento qualquer

concessão que privilegie apenas os ativos, e deixem sem reconhecimento os aposentados.

Simples assim.

Sem traçarmos maiores considerações sobre o resultado do trabalho da CAT, que neste

momento entrega ao Estado um dos melhores momentos da arrecadação, afinal esses

números ninguém os têm mais qualificados do que a própria CAT, entendemos que somente

a colaboração e a integração dos gestores às entidades representativas podem produzir os

resultados desejados pela classe laboriosa dos AFRs. Por isso, reiteramos nosso pedido

urgente de reunião.

Aproveitando a oportunidade, apresentamos os nossos protestos de elevada consideração e

extremo respeito.

L

seca da Cunha

Ilustrissimo Senhor
Luiz Marcio de Souza
Coordenador da CAT - Administração Tributária da Secretaria da Fazenda e
Planejamento do Estado de São Paulo
Nesta
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