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Índice de cumprimento de
metas fica em 44,48% no
primeiro trimestre de 2009
O secretário da Fazenda, Mauro Ricardo
Machado Costa, assinou a Resolução SF-31
tornando público o Índice de Cumprimento
de Metas do primeiro trimestre de 2009. De
acordo com a publicação, o Icat, de 1º de
janeiro a 31 de março deste ano, ficou em
44,48%.
Na mesma edição do Diário Oficial, foi publicada uma revisão do desdobramento da
meta das parcelas da receita tributária para
este ano.
Leia matéria na página 3.

Sinafresp recebe Salva
de Prata da Câmara
Municipal de São Paulo.
página 5

Sinafresp apresenta balanço financeiro de
2008 aos filiados
Na manhã de 18 de abril, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas do Sinafresp referente ao exercício de 2008, no Novotel Jaraguá, na capital paulista.
A prestação de contas do Sindicato foi aprovada por unanimidade pelos participantes.
Veja planilha com balanço patrimonial na página 6.

DRT 8 realiza jantar
em comemoração aos
20 anos do Sinafresp.
página 8

IV Plenafisco e IV
Conafisco Extraordinário
estão com inscrições
abertas.
página 9

Notas da Diretoria

O ESCÂNDALO DAS PASSAGENS
NO CONGRESSO E O SUBTETO
ESTADUAL
Com o desfecho do escândalo das passagens aéreas dos parlamentares federais,
em andamento no Congresso, as duas casas
legislativas tentam encontrar fórmulas de
moralizar e dar transparência aos subsídios
dos deputados e senadores. Entre uma
das fórmulas sugeridas está a supressão,
ou diminuição, da verba indenizatória de
R$ 15 mil a que os parlamentares têm direito e sua incorporação no subsídio mensal
de R$ 16,5 mil, resultando na equiparação
do subsídio de deputados e senadores ao
dos ministros do Supremo Tribunal Federal,
que hoje é de R$ 24,5 mil. Os ministros do
STF pressionam o Congresso para aumento
de seus subsídios para R$ 27.716,00. O
clima para aumento dos subsídios, tanto dos
parlamentares como dos ministros do STF
não é nada favorável à opinião pública, que
cobra redução de gastos públicos em época
de crise econômica, principalmente redução
com gastos de pessoal do serviço público,
diante do aumento do desemprego no país.
A equiparação dos salários de membros da
Câmara Federal e do Senado implicaria novos
limites de subsídios aos deputados estaduais,
que recebem até 75% dos federais, havendo
equiparação dos parlamentares federais ao
subsídio de R$ 24,5 mil dos ministros do
STF. Os novos limites das Assembleias Legislativas seriam de R$ 18.375,00 e, no caso
de subsídio a R$ 27.716,00 dos magistrados,
os novos limites no parlamento dos Estados
chegariam a R$ 20.787,00. Nessa situação
hipotética de equiparação das remunerações
dos parlamentares federais às dos ministros
do STF, os subsídios dos deputados estaduais,
no caso de São Paulo, ficariam bem acima do
limite do Poder Executivo, que é o subsídio
do governador, hoje de R$ 14,85 mil. Como
no âmbito do Poder Legislativo Estadual, o
limite de subsídio para servidores é o subsídio
do deputado estadual, a princípio não estaria
sendo cumprido o inciso XII do artigo 37 da
Constituição da República, que diz que “os
vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo”.
Porém, enquanto esse artigo está sendo escrito, muita coisa pode estar acontecendo e
ainda é cedo para se chegar a conclusões de
qual será o desfecho do presente imbróglio.

A MORTE DE JESUS GUIDO DA
SILVEIRA – PRESIDENTE DO
SINDJUTESP

Com pesar, o Sinafresp recebeu a notícia da
morte do amigo fazendário Jesus Guido da
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Silveira, julgador tributário da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo e presidente
do SINDJUTESP (Sindicato dos Julgadores
Tributários do Estado de São Paulo), ocorrida
no dia 30 de março. Jesus Guido, que tinha 51
anos, encontrava-se, por volta das 20 horas,
na padaria da família, a Panificadora Guiana,
em Osasco, SP, quando dois bandidos anunciaram o assalto e foram direto ao caixa, onde
passaram a recolher o dinheiro. Guido, aparentemente pensando que somente um dos
assaltantes estava armado, tentou dominá-lo,
porém, o segundo bandido sacou uma arma
e atirou em sua cabeça. Jesus foi socorrido,
mas faleceu quando estava sendo atendido
no pronto-socorro do bairro, localizado a
menos de 500 metros da padaria.

PORTE DE ARMAS PARA FISCAIS
DE TRIBUTOS

A Fiscalização Tributária Estadual de São
Paulo e seus Agentes Fiscais de Rendas, pelo
que se tem notícia, nunca se empenharam
muito para conseguir o direito ao porte de
armas durante o turno de trabalho rotineiro.
Talvez por estarem acostumados a trabalhar
em operações em parceria com as polícias
rodoviárias Estadual e Federal, com as polícias
Militar e Civil Estaduais, com a Polícia Federal
e com as Guardas Civis Municipais, os Agentes
Fiscais de Rendas que trabalham em parceria
com servidores desses e de outros órgãos
que portam armas, sentem-se relativamente
protegidos contra ameaças à sua integridade
física. Porém, pelo que se tem notícia, a realidade em outros Estados da Federação é diferente. Apenas para exemplificar, lembramos
o assassinato, em setembro do ano passado,
por motivos aparentemente funcionais, do
delegado tributário de Ji-Paraná, no Estado
de Rondônia, Armando Dalarte. Outro exemplo é o atentado contra o vice-presidente do
Sinprotaf (Sindicato dos Profissionais de
Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso), Francisco Ítalo Leite
Fernandes, além de muitos outros casos
semelhantes. O porte de armas, de acordo
com a Lei Federal nº 10.826 de 22/12/2003,
do Estatuto do Desarmamento, não é autorizado aos Auditores Fiscais das Receitas
Estaduais, somente aos Auditores Fiscais da
Receita Federal. Dois projetos de lei, porém,

tramitam no Congresso tentando estender
esse direito aos Auditores de Tributos Estaduais: o Projeto de Lei nº 6.112 de 2005,
que tramita na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania da Câmara Federal e o
Projeto de Lei nº 030/2007-SF, já aprovado
na Câmara, que tramita no Senado Federal
também na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania daquela casa. Vistos os trâmites
legislativos, nenhum dos dois tem previsão
de aprovação em curto espaço de tempo. O
que nos chamou a atenção, recentemente, foi
a notícia anunciada pela secretária da Receita
Federal, Lina Maria Vieira, no dia 22/4/2009,
que o Governo Federal está em vias de
editar Decreto resgatando a autorização de
porte de armas ostensivo para Auditores
Fiscais durante operações de combate ao
contrabando. Isso porque, recentemente, os
Auditores da RFB que possuem porte, autorizado desde 1964, foram proibidos de exibir
armas em público, mesmo em operações
fiscais, o que configura porte ostensivo. Para
a diretoria da Unafisco Sindical, que defende
a auto-rização do porte ostensivo, o uso de
armas nas operações tem a função de inibir
uma reação dos criminosos e, ao mesmo
tempo, aumentar as chances de defesa dos
Auditores em caso de ataques à sua integridade física, como já aconteceu em episódios
recentes.

VISITAS AO SINAFRESP

Visitaram a sede do Sinafresp, no mês de
abril de 2009, o presidente do Sitesp (Sindicato dos Técnicos de Apoio à Arrecadação
Tributária), Mauro de Campos, e os conselheiros do Sinafresp Victor Núncio Aprile e Jorge
Augusto Diniz (capital), além de diversos AFRs
ativos e inativos.

VISITAS DO SINAFRESP

O Sinafresp, por intermédio do seu presidente, vice-presidente e diretores, participou
dos seguintes compromissos externos em
abril de 2009: acompanhamento de projetos
de interesse do Fisco Estadual Brasileiro no
Congresso Nacional, em Brasília, DF; almoço
dos aposentados na Afresp; solenidade
comemorativa dos 20 anos da DRT-14, em
Osasco; reuniões do Conselho Deliberativo da
Fenafisco, em Manaus, AM; Encontro de Assessores Jurídicos de Sindicatos da Fenafisco,
em Manaus, AM; festa comemorativa dos
20 anos do Sinafresp, em São José do Rio
Preto, DRT 8; Curso de Formação Sindical da
Fenafisco, em Brasília, DF; Assembleia Geral
Ordinária de Prestação de Contas de 2008
do Sinafresp e homenagem Salva de Prata
outorgada pela Câmara Municipal de São
Paulo, entre outros compromissos.
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Índice de cumprimento de metas fica em
44,48% no primeiro trimestre de 2009
O secretário da Fazenda, Mauro Ricardo
Machado Costa, assinou a Resolução,
publicada na edição de 1º de maio do
Diário Oficial do Estado, que torna público
o Índice de Cumprimento de Metas do
primeiro trimestre de 2009.
De acordo com a publicação, o Icat,
de 1º de janeiro a 31 de março deste
ano, ficou em 44,48%. A participação nos resultados referente a esse
período será paga no quinto dia

útil do mês de junho, na folha salarial relativa ao
mês de maio.

DESDOBRAMENTO
Na mesma edição do Diário Oficial, foi publicada uma revisão do desdobramento da meta das parcelas da receita tributária para este ano. A alteração
dos valores permitiu que fosse alcançado o Icat de 44,48%. De acordo
com o inciso 2º da Resolução, as metas trimestrais poderão ser revistas.
Para calcular os valores de sua Participação nos Resultados acesse
www.sinafresp.org.br e utilize o “Simulador da PR”, localizado no canto
direito superior da página.

Arrecadação de São Paulo cai no
1º quadrimestre do ano
Durante o mês de abril, os principais jornais do
Estado de São Paulo publicaram diversas notícias
a respeito do comportamento da arrecadação
estadual nos primeiros meses de 2009.
Na edição de 5 de maio, o jornal O Estado de
S. Paulo informou a queda na arrecadação da
receita estadual entre janeiro e abril deste ano.
De acordo com a reportagem, um balancete
da Secretaria da Fazenda divulgou que, no
primeiro quadrimestre, o Estado arrecadou
R$ 31,391 bilhões, ante o valor previsto de
R$ 32,667 bilhões.
Ainda em relação à matéria do Estadão, um
balanço referente ao período de janeiro a
março mostrava que a receita estadual já
estava em queda se comparada à prevista
no orçamento. O que estava sendo revelado,
porém, é que, nos cofres estaduais, o valor que
entrava era maior que o registrado de janeiro
a março do ano passado.
Confirmando essa informação,
o jornal Folha de S. Paulo
publicou uma nota,
em 10 de abril,

afirmando que a arrecadação do ICMS estava
em alta de 1,5% no primeiro trimestre quando
comparada com a do mesmo período de 2008.
Expectativa
Também no mês de abril, o jornal Gazeta Mercantil publicou reportagem em que o secretário
da Fazenda, Mauro Ricardo Machado Costa,
afirmava que o governo de São Paulo prevê
uma arrecadação extra de R$ 5 bilhões em um
período de 12 meses com o ICMS.
As iniciativas são diversas: Nota Fiscal Paulista,
ampliação da substituição tributária, mudanças
legais para restringir créditos do ICMS, ataque a
incentivos de outros Estados e até quebra de sigilo
bancário. Ainda de acordo com a reportagem
da Gazeta, essa intensa agenda tributária, que
dará ao governo paulista fôlego para manter
investimentos e um superávit primário robusto
nos próximos anos, tem sido cumprida à custa
da indisposição de vários setores empresariais
e de outros Estados com o governo José Serra.
Acesse o site do Sinafresp e leia mais notícias
referentes à arrecadação do Estado de São
Paulo.

Colunista afirma que secretário atribui aumento de arrecadação
ao esforço fiscal
Na edição de 14 de abril do jornal O Estado de
S. Paulo, a colunista Sonia Racy publicou uma
nota em favor dos Agentes Fiscais de Rendas
de São Paulo.
Na nota, a colunista lembrava que, diferentemente
do que acontece na esfera federal, a arrecadação
do Estado não registrou queda no primeiro

trimestre do ano, mas a elevação de 1,2%, em
termos reais. Segundo ela, o secretário Mauro
Ricardo atribuiu o aumento aos servidores do
Fisco Estadual. “Não foi por causa do ICMS que
caiu, e sim em função de maior fiscalização”,
disse ele.
Fonte: O Estado de S. Paulo.

Liminar impede quebra
de sigilo bancário e
Sefaz irá recorrer
O jornal Folha de S. Paulo publicou uma matéria, na edição de 30 de abril, sobre a liminar
que o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo) obteve contra o decreto nº 54.240.
Esse decreto, publicado em 15 de abril no
Diário Oficial do Estado, regulamenta o acesso,
a requisição e o uso de dados bancários e
financeiros dos contribuintes, pela Secretaria
da Fazenda.
Associado à Lei Federal que permitiu sua
edição, o decreto pode ser um marco para a
fiscalização tributária estadual, pois, segundo
entendimento de alguns juristas, os AFRs
podem ter acesso ao sigilo bancário do contribuinte somente por meio de autorização
judicial. Sendo assim, a medida do governador
é inovadora, já que permite o acesso aos dados
financeiros (sigilo bancário) do contribuinte
(pessoas físicas e jurídicas) sem autorização
de um juiz.
Desde sua criação, a lei federal causou
polêmica e foi alvo de três ações diretas
de inconstitucionalidade no STF (Supremo
Tribunal Federal). Como o Ciesp foi à Justiça
contra o decreto que dá aos Fiscais de Rendas
de São Paulo o acesso a dados de empresa
investigada, a Sefaz irá recorrer dessa liminar.
Até o fechamento desta edição, não havia
novas informações sobre o caso. Para ler o
decreto nº 54.240 e a notícia publicada pela
Folha de S. Paulo na íntegra, acesse o site do
Sindicato, na seção de notícias do Serviço
Público, em Destaque.

Jornal SINAFRESP
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Filiados recebem carta com senha de acesso à área
restrita do site da entidade
A partir do mês de maio, os Agentes Fiscais de Rendas sindicalizados receberão uma carta encaminhada pelo
Sinafresp com a senha de acesso à área restrita do site da entidade. O objetivo é facilitar o acesso aos serviços e
informações restritas àqueles sindicalizados que ainda não efetuaram esse cadastro.
A carta lembra aos AFRs que a área restrita dispõe de uma série de serviços acessíveis somente aos seus sindicalizados, tais como ações judiciais promovidas pelo
Departamento Jurídico do Sindicato - individuais ou coletivas -, planilhas com
cálculos de remunerações, entre outros.
Depois de acessar a área restrita com o login informado no documento, o filiado
tem a opção de alterar sua senha clicando no link “Dados cadastrais”. Nesse mesmo
campo, também é possível atualizar informações do cadastro, como endereço,
e-mail e telefone.
A alteração da senha também pode ser feita por meio de contato com o Departamento de Tecnologia da Informação do Sindicato pelo telefone (011) 3113-4000
ou pelos e-mails informatica@sinafresp.org.br e diego@sinafresp.org.br.

Aberto prazo para entrega da
declaração de bens e valores
patrimoniais
Desde o dia 4 de maio, está aberto o prazo para os servidores públicos do
Estado de São Paulo, incluindo os Agentes Fiscais de Rendas, entregarem a
declaração anual de bens e valores patrimoniais, além dos bens de seus cônjuges, filhos e/ou demais dependentes.
De acordo com o decreto nº 41.865, de 16 de junho de 1997, o servidor pode
optar por entregar uma cópia da declaração do Imposto de Renda apresentada
à Receita Federal.
A atualização da declaração de bens e valores patrimoniais deve ser feita até
o dia 6 de setembro de 2009, obedecendo ao período de 90 dias úteis, a
contar do encerramento do prazo para declaração do IR, previsto na legislação.
Cada servidor deverá entregar sua declaração no Departamento de Pessoal
do órgão a que é vinculado. O documento ficará arquivado por cinco anos.
Acesse o site www.sinafresp.org.br e leia o decreto n° 41.865 na íntegra.

Dia 16 de junho de 2009, participe do:

Mais informações,
entre em contato com a
secretaria do Sindicato pelo
tel. (11) 3113-4000.
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Sinafresp recebe Salva de Prata da
Câmara Municipal de São Paulo
a noite de 29 de
abril, o Sinafresp
aab
a Salva de
rrecebeu
eec
Prata
da
Câmara
MuPrra
nicipal
de
São
Paulo,
niccip
honraria entregue às
honr
hon
que se destacam pelos
iinstituições
tit i õ
serviços prestados à sociedade paulistana. A homenagem foi uma iniciativa do vereador e AFR Gilson Barreto.
Dando abertura ao evento, o vereador
Gilson Barreto falou um pouco da
história das duas entidades, Afresp e
Sinafresp, por ordem de fundação,
e da importância de cada uma para
a sociedade da capital e de todo o
Estado. “Os AFRs têm na Câmara
Municipal um interlocutor de grande
expressão nos poderes públicos municipal, estadual e nacional”, finalizou.
Em seguida, todos os componentes

da mesa prestaram homenagens ao
Sindicato e à Associação, ressaltando
o papel fundamental das entidades
para a valorização do Agente Fiscal
de Rendas perante a Administração
Estadual e a sociedade.
Após receber a Salva de Prata, o
presidente do Sinafresp, Lauro Kuester
Marin, agradeceu o colega Gilson
Barreto por sua iniciativa e à Câmara
dos Vereadores pelo reconhecimento
do trabalho e contribuição da
categoria ao desenvolvimento do
Estado e do município de São Paulo.
“Durante esses 20 anos, muita coisa
mudou no Brasil e no mundo, só o
que não mudou foi o empenho dos
AFRs, que batem sucessivos recordes
de arrecadação”, destacou.
Encerrada a solenidade, autoridades
e demais convidados participaram de

um coquetel oferecido no RestauranteEscola da Câmara Municipal.
Também estiveram presentes os
diretores do Sindicato Claudio Fambrini e Abdala Hedjazi, os deputados
Vitor Sapienza, Said Mourad, Celino
Cardoso (estaduais) e João Eduardo Dado Leite de Carvalho (federal), o ex-vereador José Rolim
(co-autor da homenagem) e presidentes e representantes de outras
entidades, como Sitesp, Febrafite,
TIT e Afresp – essa última também
homenageada pelos seus 60 anos.
Os conselheiros José Francisco Pinto
(DRT 15 – Araraquara), Renato
Saccaro (DRT 7 – Bauru) e Victor
Aprile (DRTC III – capital), além do
AFR Newton Gloria Fabre, membro
da Comissão de Aposentados do
Sinafresp, também prestigiaram a
noite de homenagens.

Jornal SINAFRESP
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Sinafresp apresenta
balanço financeiro de 2008 aos filiados

Na manhã de 18 de abril, foi realizada a AGO
(Assembleia Geral Ordinária) para prestação de contas
do Sinafresp referente ao exercício de 2008, no
Novotel Jaraguá, na capital paulista.
No início das atividades, o colega João Álfaro Soto foi
eleito pelos presentes para presidir a mesa da AGO.
Durante a prestação de contas, foram apresentados
relatórios da auditoria de 2008, notas explicativas e o
saldo do orçamento de dezembro de 2008. A prestação
de contas do Sinafresp foi aprovada por unanimidade
pelos participantes.
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Além do presidente Lauro Kuester Marin, os diretores
do Sindicato Claudio Fambrini, Norma Couto da
Rocha Paes e Abdala Hedjazi, o contador da entidade,
Antonio Tadeu Mariano, membros do Conselho de
Representantes e AFRs sindicalizados também estiveram
presentes.
Veja na página ao lado os quadros com o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2008 e a
demonstração do resultado no exercício de 2008. As
demais planilhas apresentadas na Assembleia Geral
Ordinária estão disponibilizadas na área restrita do
site do Sinafresp.
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SIN AFR ESP

Balanço Patrimonial do Exercício de 2008
ATIVO – CIRCULANTE

PASSIVO – CIRCULANTE

DISPONÍVEL

EFETIVAS

NUMERÁRIO

Caixa
Total

150,57 D
150,57 D

DEPÓSITOS
BANCÁRIOS

Total

35.381,34 D

APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

Total

1.620.985,91 D

CONTAS A
RECEBER
DEPÓSITO
RECURSAL
PARTICIPAÇÕES

BENS DE DIREITO
DE USO

(-) DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Contribuição Associados a Receber
Empréstimos a Empregados
Total
Depósito Recursal
Total
PERMANENTE – INVESTIMENTO
Credifisco
Total
IMOBILIZADO
Imóveis
Instalações
Móveis e Utensílios
Equipamentos
Informática
Linhas Telefônicas
Softwares
Veículos
Celular
Total
Depreciação - Imóveis
Depreciação - Instalações
Depreciação - Móveis e Utensílios
Depreciação - Equipamentos
Depreciação - Informática
Depreciação - Veículos
Depreciação - Softwares
Depreciação - Celular
Total

1.133.674,56 D
66.668,62 D
177.922,90 D
130.035,98 D
206.102,60 D
1.100,00 D
9.504,84 D
111.970,00 D
2.872,80 D
1.839.852,30 D
313.667,31 C
52.991,73 C
103.796,88 C
89.004,14 C
148.674,81 C
37.356,33 C
8.785,50 C
1.113,60 C
755.390,30 C

Total do ATIVO

3.072.851,55 D

305.510,38 D
400,00 D
305.910,38 D
13.695,91 D
13.695,91 D
12.265,44 D
12.265,44 D

INSS a Recolher
13.536,85 C
OBRIGAÇÕES
FGTS a Recolher
4.482,97 C
TRABALHISTAS
Total
18.019,82 C
IRRF - 0561
2.231,11 C
IRRF - 0588
11,58 C
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS
PIS a Recolher
452,06 C
Total
2.694,75 C
Contas a Pagar - Diversos
35.711,07 C
CONTAS A PAGAR
Total
35.711,07 C
PROVISÕES
Férias
31.896,30 C
INSS sobre Férias /13º Salário
7.559,43 C
TRABALHISTAS
FGTS sobre Férias /13º Salário
2.475,12 C
Total
41.930,85 C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO – CONTAS A PAGAR
Processo/Jurídico (Taxas e Custas)
90.432,84 C
OBRIGAÇÕES
DIVERSAS A PAGAR
Total
90.432,84 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – RESERVAS
Superávit ou (Déficit) Acumulado
2.946.094,48 C
RESULTADOS
Déficit
62.032,26 D
ACUMULADOS
Total
2.884.062,22 C

Total do PASSIVO

3.072.851,55 C

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício de 2008
RECEITAS
3.1 - OPERACIONAIS
3.1.1 - DIRETAS
3.1.1.01 - DE ASSOCIADOS
3.1.1.01.0001 - Contribuição Associativa
3.1.1.01.0004 - (-) Custo Prodesp Cont. Associados
Total
3.1.1.02 - DE TERCEIROS
3.1.1.02.0001 - Comissão Sobre Prêmios de Seguro
3.1.1.02.0004 - Vendas de Livros
3.1.1.02.0010 - Divid. e Distrib. de Sobras s/ Investim.
Total
3.1.1.03 - FINANCEIRAS
3.1.1.03.0001 - De Aplicação no FAF
3.1.1.03.0002 - De Aplicação em Renda Fixa
3.1.1.03.0007 - Diversas
3.1.1.03.0008 - (-) IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira
Total
3.2 - NÃO OPERACIONAL
3.2.1 - RECEITAS
3.2.1.01 - VENDAS
3.2.1.01.0002 - Ganhos/Perdas na Baixa de Imobilizado
Total
Total de RECEITAS
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL
(=) SUPERÁVIT BRUTO

DESPESAS

3.083.696,00 C
29.606,18 D
3.054.089,82 C
449,88 C
50,00 C
1.077,66 C
1.577,54 C
1.521,83 C
145.611,92 C
68,42 C
5.288,15 D
141.914,02 C

3.710,93 C
3.710,93 C
3.201.292,31 C
3.201.292,31 C
3.201.292,31 C

4.1 - OPERACIONAIS
4.1.1 - GERAIS
4.1.1.01 - ADMINISTRATIVA
4.1.1.02 - RECURSOS HUMANOS
4.1.1.03 - ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS
4.1.1.04 - EVENTOS PROFISSIONAIS
4.1.1.05 - UNIFRESP ( CES e CET )
4.1.1.06 - JORNAL SINAFRESP
4.1.1.08 - INTERNET
4.1.1.09 - COMUNICAÇÃO
4.1.1.10 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
4.1.1.13 - TRIBUTÁRIAS
4.1.1.14 - FINANCEIRAS
4.1.1.15 - DEPRECIAÇÃO
Total de DESPESAS
(=) DÉFICIT OPERACIONAL
Receitas/Despesas não Operacionais:
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES
Provisão de Impostos:
Participações e Contribuições:
Total do DÉFICIT do Período:

344.749,78 D
935.750,08 D
1.072.604,09 D
111.656,07 D
1.235,00 D
253.408,29 D
89.458,49 D
212.875,16 D
101.921,47 D
6.167,69 D
4.727,71 D
128.770,74 D
3.263.324,57 D
62.032,26 D
62.032,26 D

62.032,26 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2008, conforme documentação apresentada.
Fonte: Assessoria e Consult. Mariano Ltda. - ME.
Período de encerramento: 1°/1/2008 a 31/12/2008.
Sinafresp - SINDICATO DOS AFRs DO ESTADO DE S. PAULO. Presidente: LAURO KUESTER MARIN / Contador: ANTONIO TADEU MARIANO / Primeiro-Tesoureiro: ANTONIO CARLOS MEIRELES GAMA
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DRT 8 realiza jantar em comemoração aos 20 anos do Sinafresp
Na noite de 24 de abril, Agentes Fiscais de Rendas
lotados na Delegacia Regional Tributária de São José
do Rio Preto participaram da comemoração dos 20
anos de fundação do Sinafresp, completados em 26
de novembro passado.
O jantar contou com a presença de cerca de 180 convidados, entre AFRs e seus familiares, do presidente
do Sindicato, Lauro Kuester Marin, seu vice Claudio
Fambrini, responsável pela realização do evento,
além do diretor Abdala Hedjazi, do conselheiro da
DRT 8, José Vicente Xavier de Camargo e do vicepresidente da Afresp, João Dias Yanes.
Durante sua explanação, Lauro Marin afirmou que
a festa na regional era uma forma de estender ao
interior a comemoração do aniversário da entidade,
realizada na capital. “Como no ano passado a festa
ocorreu durante a semana e, por isso, muitos colegas
não puderam comparecer ao evento, o Sindicato

está dando suporte a todas as regionais que quiserem
comemorar o aniversário da entidade”, explicou.
O presidente também comentou as alterações nos
cenários nacional e internacional desde o ano de
fundação do Sinafresp até os dias de hoje. “Muita coisa
mudou nesses 20 anos e o Sindicato vem, durante todo
esse período, tentando defender os interesses da Classe
de acordo com as mudanças que estão ocorrendo no
mundo”, afirmou.
Em seguida, foi servido o jantar e, mais tarde, os convidados dançaram ao som da banda Alta Conexão.

Presidente Prudente
A próxima festa confirmada será em Presidente Prudente. Os conselheiros da DRT 10, Adolpho Freitas Ávalos e
Gilmar Domingos Macarini, estão organizando a noite
de comemoração, marcada para o dia 23 de maio.

Delegacia Regional de Osasco festeja 20 anos de história
No dia 8 de abril, a Delegacia Regional Tributária de Osasco comemorou
seus 20 anos de criação, completados em 3 de abril, com um café da
manhã.
Dando início à comemoração, fizeram uso da palavra o atual delegado
Maurício Dias, o ex-delegado Carlos Hage Chaim, que falou em nome
dos demais, o presidente do Sinafresp, Lauro Kuester Marin, e o da
Afresp, Luiz Carlos Toloi Junior, e o diretor da DEAT, José Clóvis Cabrera,
entre outros oradores.
Lauro Marin, em seu pronunciamento, lembrou aos colegas os momentos de reflexão que
datas marcantes
incitam e sugeriu
uma análise do
período entre a criação da DRT 14 e
os dias atuais. “Em
1989, fora recémpromulgada a
nova Constituição
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do Brasil e
criado o Sindicato, além de
outros grandes
acontecimentos
ocorridos pelo
mundo”, disse
o presidente.
“Quem poderia
imaginar há 20 anos que nosso país seria referência para outros países?”,
questionou.
Ao final do seu discurso, Lauro Marin pontuou: “Nesse momento de
reflexão, percebemos a evolução da Delegacia Regional de Osasco” e
parabenizou os fiscais de rendas dessa regional que, segundo ele, são
um caso de sucesso em nosso Estado.
Em seguida, foi servido café da manhã. As comemorações dos 20 anos
da DRT 14 se estenderão pelos meses de junho, com a festa de confraternização, e setembro, com o lançamento do livro com a história
da regional.

Seviço Público em Destaque
IV Plenafisco e IV Conafisco Extraordinário estão com inscrições abertas
Entre os dias 13 e 17 de julho, a Fenafisco
(Federação Nacional do Fisco Estadual e
Distrital) e o Sindifisco-MG (Sindicato dos
Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do
Estado de Minas Gerais) promovem a IV
Plenafisco (Plenária Nacional do Fisco Estadual
e Distrital) e o IV Conafisco Extraordinário
(Congresso Nacional Extraordinário do Fisco
Estadual e Distrital).
A abertura oficial do evento ocorrerá na
segunda-feira, dia 13, às 20 horas, com o
tema “A Modernização do Estado – Uma
Visão Política” e contará com as presenças
do governador de Minas Gerais, Aécio

Neves, e do secretário da Fazenda mineira,
Simão Cirineu.
Constam ainda na programação palestras a
respeito dos temas “Gestão da Administração Tributária. Interferência e Perspectiva”,
“Os Caminhos da Administração Tributária”,
“Movimento Sindical. Estrutura, Relações e
seu Papel Social”, “As Reformas Tributária
e Previdenciária e suas Consequências para
a Carreira do Fiscal”, e um debate sobre a
visão da Reforma Política.
Também foram convidados para a Plenária
os ministros Marco Aurélio Mello (Supremo

Tribunal Federal), Tarso Genro (Justiça),
Paulo Bernardo (Planejamento), Carlos Lupi
(Trabalho e Emprego), José Augusto Delgado
(Supremo Tribunal de Justiça), Hélio Costa
(Comunicações) e Dilma Rousseff (Casa Civil),
além do governador de São Paulo, José Serra,
do senador Paulo Paim, do deputado federal
Ciro Gomes, entre outros parlamentares.
Para mais informações sobre o evento,
os AFRs sindicalizados devem ligar para a
secretaria do Sinafresp no telefone (11)
3113-4000 ou entrar em contato pelo e-mail
secretaria@sinafresp.org.br. Veja a programação completa no site www.sinafresp.org.br.

Fenafisco realiza atividades em Brasília
Nos dias 7 e 8 de abril,
representantes da Fenafisco
estiveram no Congresso
Nacional para dar continuidade aos trabalhos
de acompanhamento dos projetos de interesse
do Fisco Estadual. Entre os presentes estavam o
presidente da Federação, Rogério Macanhão,
e os diretores do Sinafresp, Claudio Fambrini
e Abdala Hedjazi.
Eles fizeram contato com diversos deputados
para obter o apoio na celeridade à tramitação
da PEC 555/2006, que acaba com a taxação
de inativos, e da PEC 89/2007, que institui o

teto remuneratório único
nacional.
PEC 555/2006
Já possui Comissão Especial
criada, mas ainda precisa ser instalada pelo
presidente da Casa. De acordo com a assessoria
da presidência da Câmara, alguns deputados já
enviaram ofício pedindo a instalação da Comissão.
PEC 89/2007
No dia 28 de abril, Rogério Macanhão esteve
na Câmara dos Deputados acompanhado dos
parlamentares João Eduardo Dado Leite de
Carvalho (autor da PEC) e Paulo Pimenta, para

discutir a criação da Comissão Especial, pois o
projeto já foi aprovado na CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça).
No encontro com Michel Temer, foi assinado
o requerimento de criação da Comissão. O
deputado Paulo Pimenta se prontificou a ser o
relator da matéria.
Até o fechamento desta edição do Jornal Sinafresp,
nenhuma nova informação havia sido publicada.
O Departamento de Comunicação do Sinafresp
está atento a todas as novidades de Brasília e
informará aos sindicalizados a tramitação dos
projetos pelo site www.sinafresp.org.br.

REPRESENTANTES DO FISCO ESTADUAL DE TODO O PAÍS ASSINAM MOÇÕES DE APOIO, SOLIDARIEDADE E PROTESTO
Nos dias 15 e 16 de abril, foi realizada a 124ª
reunião do Conselho Deliberativo da Fenafisco
na cidade de Manaus, no Amazonas.
Entre
os princiE
pais
resultados
p
do
d encontro está
a elaboração de
quatro
moções de
q
apoio
aos
Fiscos
a
de
Minas
Gerais,
d
Alagoas,
Pará e
A

contra a PEC dos Precatórios (leia matéria na
página 10).
O presidente do Sinafresp, Lauro Kuester Marin,
esteve presente no encontro que contou com a
presença de representantes de entidades de todo
o Brasil, entre delegados e diretores, para debater
diversos assuntos de interesse do Fisco Estadual.
Encontro Jurídico
Nos dois dias que antecederam a reunião do CD da
Fenafisco, assessores jurídicos das entidades filiadas à

Federação também estiveram reunidos em Manaus.
No encontro, foi decidido que a Federação
deve manter um banco de dados que deverá
ser alimentado pelos Sindicatos com um acervo
jurídico e as principais ações impetradas por eles.
O diretor do Sinafresp, Abdala Hedjazi, e o coordenador do Departamento Jurídico do Sindicato,
Thiago Alves, participaram da reunião.
Para ver os documentos de moção de apoio,
acesse o site do Sinafresp.

Fenafisco realiza curso de Formação Política e Sindical em Brasília
Nos dias 30 e 31 de março, a Fenafisco realizou o
curso de Formação Política e Sindical em Brasília.
O curso foi ministrado pelo presidente da Federação, Rogério Macanhão, e trouxe ao debate as
condições de trabalho na Idade Média, Revolução
Industrial e história do Brasil, desde o primeiro
reinado até o sindicalismo no governo Lula.

Ao término das atividades, os participantes
avaliaram o conteúdo e a forma de apresentação do evento, que foi organizado como um
“curso piloto”, além de analisar a viabilidade de
estendê-lo às lideranças dos sindicatos filiados
à Federação.
O presidente do Sinafresp, Lauro Kuester

Marin, e seu vice,
Claudio Fambrini,
participaram do
encontro que reuniu cerca de 40
representantes de
outros Estados do
país.
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Seviço Público em Destaque

Secretário da Fazenda
aprova Programa de
Capacitação 2009

Programas implantados pelo
governo paulista geram interesse
de outros Estados do Brasil

Foi publicada na edição do dia 16 de abril, no Diário Oficial do Estado, a
Resolução SF-28, assinada pelo secretário da Fazenda, Mauro Ricardo
Machado Costa, aprovando o Programa de Capacitação para o ano
de 2009.

Um dos principais nomes da disputa eleitoral para a Presidência da
República de 2010, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB),
tem nacionalizado marcas de sua gestão no Estado e exportado
para
p
p
prefeitos e governadores projetos que são considerados
vitrine
de
sua
co
onssid
deerrados
administração.

A partir da publicação, a Fazesp (Escola Fazendária) está autorizada
a oferecer 19.224 vagas para servidores fazendários em 169 cursos,
totalizando 347.031 horas-aulas. Em 2009, será incluído em todos os
cursos o módulo introdutório com conteúdo programático sobre Planejamento Estratégico e Gestão por Resultados da Secretaria da Fazenda.

Entre os programas que fazem parte da chamada
amad
am
amad
da “vitrine
“vvittrriine
ne
de sua gestão” estão a Nota Fiscal Paulista, a Substituição
Sub
bst
stit
tit
itui
tu
uiiçã
ção
ão
Tributária, os chamados jornais de recuperação,
açção
ão,, distribuídist
di
stri
ribu
buíídos para os alunos paulistas desde o ano pas
passado,
asssa
sado
sado
do,, al
aalém
alé
lém
ém
de programas na área de saneamento.

Segundo assessoria da Fazesp, o programa busca atingir os objetivos da
Escola Fazendária: o aperfeiçoamento profissional dos seus servidores
e, consequentemente, a melhoria dos serviços prestados. “Por meio do
programa, as tarefas diárias do servidor sofrerão impacto, pois haverá
progresso de suas tarefas e excelência na prestação do serviço público,
seja para incremento da arrecadação, melhoria das despesas ou maior
satisfação dos usuários do serviço público prestado pela Sefaz”, afirmou
o diretor-adjunto Fábio Augusto dos Santos.

Os projetos na área de gestão são os que maiss têm
têm destê
desde
spertado interesse de outros Estados, como
é
o
caso
do
Poupatempo
e
o
ca
aso
od
o Po
P
Poup
oup
patempo
t
do Pregão Presencial.

Até o fechamento desta edição, o calendário dos cursos ainda não estava
definido. Acesse o site do Sinafresp, na seção de Notícias do Serviço
Público, em Destaque e leia a SF-28 na íntegra.

Dia 16 de junho de 2009, participe do:

Acesse o site do Sinafresp e veja a programação completa.

Atualidades Tributárias
Senado aprova PEC dos precatórios e gera protestos em todo país
valores serão pagos para quem já está na fila,
tendo preferência os precatórios menores e
as pessoas com mais de 60 anos. Os 60%
restantes deverão ser pagos na forma de
leilão de deságio, que funciona como um tipo
de negociação em que o credor aceita deixar
de receber o valor total que a Justiça havia
determinado como dívida do Estado.

No dia 1º de abril, o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que estabelece
os limites que Estados, municípios e União
poderão destinar ao pagamento das dívidas
com cidadãos. Para os Estados, o percentual
vai variar de 0,6% a 2% da receita líquida e,
para municípios, de 0,6% a 1,5%.

Uma informação oficial, divulgada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal e com
base em 2005, mostra que São Paulo está em
primeiro lugar na lista dos mais endividados,
com R$ 13,6 bilhões. Em seguida está o Espírito Santo, com R$ 7 bilhões e, em terceiro
lugar, Minas Gerais, com R$ 5,3 bilhões.
Marcha em Brasília

Caso a PEC 12/2006, chamada de PEC dos
Precatórios, seja aprovada, os pagamentos
serão efetuados de duas formas: 40% dos
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No dia 6 de maio, centenas de representantes de diversas entidades de todo o país

reuniram-se em Brasília para a “Marcha em
Defesa da Cidadania e do Poder Judiciário” com
o objetivo de alertar a sociedade para o fato
de que as decisões judiciais, em vários Estados,
estão sendo descumpridas.
Promovida pela OAB, com apoio da Fenafisco,
o protesto contou com a participação de líderes
do funcionalismo público de todo o país, entre
eles o presidente do Sinafresp, Lauro Kuester
Marin, e os diretores Claudio Fambrini e Abdala
Hedjazi.
Acesse o site do Sinafresp e acompanhe a
repercussão da PEC dos precatórios.

Jurídico

Ações ajuizadas pelo departamento jurídico
O Departamento Jurídico do Sinafresp postula e defende direitos individuais e coletivos dos associados, desde que guardem relação com o
exercício e desempenho profissional. Também presta assistência jurídica
gratuita em Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, bem
como patrocina defesas em processos criminais decorrentes da função.
Diante desses objetivos, o Jurídico do Sindicato desenvolveu e ajuíza
cerca de 20 tipos de ações diferentes. São ações, esporadicamente especiais, que atendem poucos associados (ou apenas um) e, outras vezes, mais
genéricas, abrangem ou beneficiam um número maior de associados.
Todas as ações propostas pelo Departamento Jurídico do Sinafresp estão
no site da entidade. O associado interessado pode acessar o site e obter
não só a informação correspondente à ação desejada, mas também o
rol de documentos necessários e o modelo da procuração para a sua
propositura.
No site, com a senha de acesso restrito, o associado pode ainda obter
informações a respeito dos andamentos dos processos já ajuizados.
Todas as informações importantes dos processos coletivos, individuais
ou em grupo são inseridas no banco de dados e o associado tem total
acesso a elas.
No presente texto, seguem não todas, mas, ao menos, as principais
ações movidas pelo Sindicato.
1.

MS Vantagens Pessoais Fora do Teto. Trata-se de ação que busca
retirar da base de cálculo da redução os quinquênios e a sexta-parte
adquiridos até 31/12/03, por serem vantagens incorporadas ao
patrimônio do AFR (direito adquirido);

2.

Conversão de Licença-Prêmio em Pecúnia. Essa ação visa à obtenção de indenização dos períodos de licença-prêmio não gozados

Por Thiago Alves

pelos AFRs. Para essa ação, é preciso estar aposentado, porque é
essa condição que impossibilita o gozo da licença-prêmio;
3.

Contribuição Previdenciária e IR. Destina-se a retirar o IR e a
Contribuição Previdenciária do terço de férias, já que essa verba
é indenizatória;

4.

MS IAMSPE. Objetiva excluir o interessado dos quadros do
IAMSPE, retirando do holerite a contribuição correspondente;

5.

IR sobre Abono de Permanência. Considerando o abono de permanência uma verba indenizatória, requer a isenção do IR sobre ele;

6.

Cargo Nível. Pretende-se, com essa ação, reformar o entendimento
da Fazenda de que é necessário permanecer 5 anos no nível para
se aposentar com a última remuneração (esse entendimento foi
abolido com a edição da LC nº 1.059/08);

7.

Contagem de Tempo da Iniciativa Privada. Objetiva-se
aproveitar o tempo laborado na iniciativa privada para fins de
obtenção de quinquênio e sexta-parte.

Como dito, essas são algumas
das ações propostas pelo Departamento Jurídico. A lista
completa com informações
detalhadas pode ser vista
no site e qualquer esclarecimento pode ser obtido pelos
advogados do Departamento,
pessoalmente, por telefone
(das 8h às 18h) ou pelo e-mail
deptojuridico@sinafresp.org.br.

Incorporação de décimos da GEIA e do prêmio de produtividade
Por Cristian David Gonçalves
Os Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo que, possuindo
mais de cinco anos de efetivo exercício, desempenham funções que lhes
proporcionaram remuneração superior àquela com a qual foram admitidos, tendo direito de incorporar um décimo dessa diferença por ano até o
limite de dez décimos – com fundamento no artigo 133 da Constituição
do Estado de São Paulo e no artigo 1º da Lei Complementar nº 924, de
16/8/2002, desde o ano passado, com base em informações prestadas
pela própria Administração (Secretaria da Fazenda) –, têm requerido a
incorporação dos décimos do Prêmio de Produtividade e da GEIA, já que
a incorporação dos décimos de pró-labore já vinha sendo reconhecida.

Diante disso, com a intenção de otimizar a apreciação dos requerimentos protocolizados, o órgão responsável da Sefaz entendeu por
bem indeferir aqueles que pleiteiam apenas a incorporação da GEIA,
uma vez que o recebimento desta está atrelado ao percebimento
do Prêmio de Produtividade, conforme artigo 2º da Resolução SF
26/91, de modo que, quando da incorporação e pagamento da
incorporação do Prêmio de Produtividade, automaticamente será
também paga a incorporação correspondente à GEIA, uma vez
que esta se encontra na razão exata de 50% (cinquenta por cento)
daquela.

Foi protocolizada uma enorme quantidade de requerimentos junto aos
órgãos responsáveis na Secretaria da Fazenda de São Paulo.

Desse modo, os associados que tiverem os seus requerimentos
de incorporação exclusivamente da GEIA negados, não devem se
preocupar, pois esta deverá ser levada a efeito automaticamente
quando do pagamento da incorporação do Prêmio de Produtividade.

Ocorre que, diante da grande demanda gerada à Administração devido às
alterações trazidas pela Lei Complementar n° 1.059/2008, que reestruturou a
carreira dos AFRs, inclusive com a implantação da PR (participação nos resultados), a apreciação dos referidos requerimentos tem encontrado morosidade.

O Departamento Jurídico do Sinafresp encontra-se à disposição dos
associados para esclarecer eventuais dúvidas.

Jornal SINAFRESP
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Fazenda nomeia fundação responsável pela elaboração
das provas para o concurso dos novos AFRs
Na edição de 23 de abril do Diário Oficial do Estado, foram publicados dois despachos referentes ao concurso para
preenchimento das 600 novas vagas de Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo.
No primeiro despacho, o diretor do departamento de Suprimentos e Atividades Complementares dispensa a abertura
de licitação para a contratação da empresa responsável pela organização e realização do concurso.
Assinado pelo coordenador da CGA (Coordenadoria Geral da Administração), o segundo despacho nomeia a Fundação Carlos Chagas como responsável pelo processo seletivo.
Leia abaixo as duas publicações na íntegra.
FAZENDA
Coordenadoria Geral de Administração.
Departamento de Suprimentos e Atividades Complementares.
Divisão de Suprimentos/Núcleo de Compras e Contratos.
Interessado: Diretoria Executiva da Administração Tributária - DEAT.
Processo SF nº 12214-675943/2008.
Objeto: Contratação de prestação de serviços técnicos especializados de organização e realização de concurso público
para provimento de cargos de Agentes Fiscais de Rendas.
DESPACHO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE 22/4/2009
Diante dos elementos constantes nestes autos, DISPENSO a abertura de licitação, nos termos do inciso XIII, do artigo 24, da Lei Federal
nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais nºs 8.883/94 e 9.032/95, de acordo com a alínea “a”, inciso III, do artigo 70, do Decreto
Estadual nº 43.473/98.
DESPACHO DO COORDENADOR DA COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 22/4/2009
Diante dos elementos que instruem o presente processo, RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, a dispensa de licitação proferida pelo Departamento de Suprimentos e Atividades Complementares - DSAC (fl. 322), referente
à contratação da FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, objetivando a prestação de serviços técnicos especializados de organização e realização
de concurso público de ingresso na carreira de Agente Fiscal de Rendas.

Imprensa e cursos preparatórios divulgam salário
inicial da categoria com valor errado
Colegas AFRs e membros da diretoria do
Sinafresp observaram que o salário inicial da
categoria de Agente Fiscal de Rendas de São
Paulo está sendo divulgado com o valor errado
não só pela imprensa, mas também por cursos
preparatórios para o concurso.
Um exemplo recente é a notícia do jornal Folha
de S. Paulo, publicada no dia 12 de abril, em
que consta que “além do salário de cerca de
R$ 12 mil, é possível receber parcelas trimestrais que podem chegar a R$ 7 mil”. O Sindicato alerta aos interessados que a informação
está incorreta.
Com a aprovação da Lei Complementar nº
1059, em setembro do ano passado, a carreira de AFRs foi reestruturada e a composição/
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cálculo salarial alterada. Desde então, o salário
inicial máximo de um AFR externo passou a ser
de R$ 6.806,25, somado a uma participação
nos resultados equivalente a R$ 2.338 por mês,
considerando 100% de alcance de metas, o
que resultaria em um valor inicial para carreira
de R$ 9.144,25.
O presidente do Sinafresp, Lauro Kuester Marin,
informa que a entidade procura esclarecer o
equívoco aos jornalistas e a outros interessados,
mas que nem sempre a informação é retificada.
“Continuaremos encaminhando as informações
corretas, a fim de que os candidatos ao próximo
concurso não sejam iludidos”, informou.
Para ler a notícia publicada no jornal Folha de
S. Paulo, acesse www.sinafresp.org.br.

VITRINE

CULTURAL

Diversos colegas Agentes Fiscais de
Rendas estendem a contribuição que prestam à
sociedade exercendo também outras funções além
da fiscalização tributária e arrecadação para o
Estado. São AFRs que produzem obras literárias
e artísticas que proporcionam aprimoramento
profissional ou apenas momentos de lazer e
relaxamento.
O Jornal Sinafresp reserva este espaço para prestigiar
esses colegas. Você, AFR filiado, interessado em
divulgar seu trabalho, entre em contato com o
Departamento de Comunicação do Sindicato pelo
e-mail imprensa@sinafresp.org.br.
Preparação para a Aposentadoria:
P
você já pensou sobre isso?
Autor: Juliana Presotto Pereira
Netto
Editora LTr Ltda
Ano: 2009
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Almoço reúne cerca de 200 colegas aposentados
Na tarde de 22 de abril, cerca de 200 colegas
Agentes Fiscais de Rendas e convidados
reuniram-se para mais um almoço dos
aposentados na sede da Afresp.
O primeiro a falar com os presentes foi o diretor de Aposentados
e Previdência da Associação,
Benedito Franco da Silveira
Filho, que agradeceu a participação de todos no evento.
Em seguida, o presidente do
Sinafresp, Lauro Kuester Marin,
também agradeceu a presença
dos colegas no almoço e fez uma
reflexão sobre as mudanças ocorridas no Brasil nos últimos 15 anos,
após lembrar a morte, em 1º de maio
de 1994, do piloto Ayrton Senna, que será

Dever Cumprido
Mês
Abril de 2009

Data

homenageado por meio de uma exposição na
galeria
Prestes Maia, localizada na capital
g
paulista.
p
Por fim, o presidente da Afresp, Luiz
Carlos
Toloi Junior, falou sobre a
C
importância
dos encontros entre
i
os
colegas
aposentados.
o
Além dos dirigentes das entidades, também estavam presentes no almoço o AFR e deputado
constituinte Hélio César Rosas,
Carlos Della Mônica representando o deputado estadual e AFR
Vitor Sapienza, Albino Cassiolato
representando o deputado estadual
Celino Cardoso e Eulísio Antônio da
Cruz representando o vereador Gilson
Barreto.

Esta seção tem como objetivo prestar homenagem aos colegas que se aposentaram
após anos de dedicação e serviços prestados ao Estado e à sociedade. A todos os AFRs
que venham a figurar neste espaço, o nosso sincero agradecimento e votos de paz e
harmonia no merecido descanso.

Nome

Nível

CAT - DEAT - DRT

1/4

Valdira Pereira Batista

IV

DRT 2 - Litoral

1/4

Miguel Francisco de Lima

V

DRT 14 - Osasco

1/4

Laudicir Antonio Frasson

VI

DRT 3 - Taubaté

3/4

Adelino Dias

VI

DRTC II - Capital

8/4

Waldir José Lopes

VI

DRTC III - Capital

8/4

Arquimedes Vanin

VI

DRT 11 - Marília

9/4

Miguel Sebastião Martins

IV

DRTC I - Capital

9/4

Ozório Custódio da Costa

VI

DRT 13 - Guarulhos

10/4

Manuel Vieira Barros

III

DRTC I - Capital

10/4

Nair Maria de Alvarenga

V

DRTC I - Capital

15/4

João Carlos Martins Mayr

VI

DRT 3 - Taubaté

16/4

Décio Perin

IV

DRTC III - Capital

24/4

Fernando Antonio Panhan

VI

DRT 16 - Jundiaí

30/4

Djalma Orlando Rodrigues

VI

DRTC I - Capital

30/4

Pedro Polesi

IV

DRT 12 - ABCD

Índices
UFESP 2009: 15,85
Selic Abril/2009: 1,00%
Arrecadação ICMS em São Paulo Abril/
2009: R$ 4,426 bilhões (parte estadual)

Previsão Inflação 2009: 4,30% (expectativa do mercado para IPCA, segundo pesquisa Focus do Banco
Central, realizada em 30/4/2009).

Previsão PIB 2009: – 0,30% (expectativa do mercado, segundo pesquisa Focus do Banco Central,
realizada em 30/4/2009).
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AFR em
Movimento
Nova edição do livro
“Substituição Tributária no ICMS”
será enviada aos filiados ativos e
aposentados interessados
No mês de maio, os Agentes Fiscais de Rendas ativos filiados ao Sinafresp
começarão a receber a edição revisada, atualizada e ampliada do livro
“Substituição Tributária no ICMS”, de autoria do colega AFR José Roberto
Rosa.
Em entrevista concedida ao Jornal Sinafresp, na edição de fevereiro de
2009, o AFR José Roberto Rosa falou sobre as mudanças na legislação do
ICMS e as novidades da segunda edição do livro.
“Após a primeira edição, vários
outros produtos foram incluídos
na sistemática pelo Estado de São
Paulo e houve alterações legislativas
importantes, como a restrição ao
ressarcimento e complemento em
relação ao preço final praticado
pelo substituto e as alterações na
substituição tributária no serviço de
transporte”, apontou.

O Jornal Sinafresp reserva este espaço para
prestação de serviços aos AFRs. Aqui, os Agentes Fiscais de Rendas podem acompanhar o
destino daqueles colegas que são transferidos
para outra delegacia ou para um posto fiscal.
Todo mês, a seção traz o nome e o novo local
de trabalho dos Fiscais de Rendas.
Abril
Laércio Alberto Pinheiro
De: PF 11 – Sé
Para: Núcleo de Informações da DRTC I
Paulo Ricardo dos Santos Olim Marote
De: DRT 13 – Guarulhos
Para: PF 10 – Guarulhos
José Eduardo Leme Gonçalves
De: Unidade Fiscal de Cobrança da DRT 13
– Guarulhos
Para: PF 10 – Guarulhos
Antonio Hernandes Filho
De: Unidade Fiscal de Cobrança da DRTC II
Para: PF 11 – Lapa
Eduardo Augusto Thessing Konieczniak
De: PF 10 – Marília
Para: DRT 11 – Marília

Os AFRs aposentados que também se interessarem e quiserem
receber a nova edição do livro
devem entrar em contato com a
secretaria da entidade pelo telefone
(11) 3113-4000 ou pelo e-mail
secretaria@sinafresp.org.br.

Emir da Silveira Teixeira
De: PFC 10 – Sé
Para: PFC 11 – Sé
Yukio Ijichi
De: PF 10 – Araçatuba
Para: PF 10 – Penápolis

Expediente
Diretoria – Presidente: Lauro Kuester Marin; Vice-Presidente:
Claudio Fambrini Moraes; Secretária-Geral: Norma Couto da Rocha Paes; Secretário-Adjunto: Emílio Bruno; 1º Tesoureiro: Antonio
Carlos Meireles Gama; 2º Tesoureiro: Abdala Hedjazi; Diretor de
Assuntos Intersindicais: Gilson Bicego.
CONSELHO DE REPRESENTANTES
Yara Regina Franco e Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho (SEDE);
Victor Nuncio Aprile, Durvail Soares Pompeo, Odálio Gonçalves
da Mota, Marcelo de Albuquerque Felizola, Jorge Augusto Diniz
e Eliana Maria Pessoa Ferreira de Oliveira (Capital); Antonio de
Ponte Luís e Flávio Werneck Rebello (DRT-2); Oswaldo da Silva
Quintino e Antonio Guerra (DRT-3); Henrique Fabiano dos Santos
e Keyla Ferreira (DRT-4); Herivelto Azael Archangelo, Elizabeth
Hunziker Marques e Helio Lopes da Silva (DRT-5); Arlindo Ferreira
de Aragão, Célio Almeida Chaves e Miriam Arado (DRT-6); Renato
Saccaro e Valdir Veroneis dos Santos (DRT-7); Herley Torres
Rossi e José Vicente Xavier de Camargo (DRT-8); Marco Antonio
Calderaro e Gilberto Antonio de Oliveira (DRT-9); Adolpho Freitas
Ávalos e Gilmar Domingos Macarini (DRT-10); Marco Aurélio Meira
Garcia e Gilson de Souza Takeya (DRT-11); Divino Cassiano Rosa
e Carlos José de Souza (DRT-12); Raimundo Bispo Teles e José
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Geraldo da Silva Braga (DRT-13); Luiz Manoel Colaço Ricardo e
Aluísio Eloy Valadão (DRT-14); José Francisco Pinto e Fernando
Savio da Costa (DRT-15); Marco Antonio Pezzatto e Helio Martins
Fontes Filho (DRT-16).
SUPLENTES DO CONSELHO DE REPRESENTANTES
Auro Sumida, Carlos Eduardo Pastor D´Oliveira, Vilma Fagundes
Sanches, João Ramalho, Massaki Nelson Fugimoto, Narciso
Magalhães Jr., José Carlos Libano, Carlos Alberto Ayres Pereira,
Luiz Jorge da Costa, Joel Benedicto Cardoso, Miguel Siqueira,
Everaldo de Melo Brandão, Eduardo Martins, Oswaldo Fonseca
Lemos, Florisberto Francisco da Silva, Antonio Cândido, Maria
Cristina Macedo Savino, Dario Massao Mimura, Samuel Celso
Crysóstomo, Wellington Assem Di Giacomo, James Grejo, Sávio
Mero Sotero de Menezes, Hugo Paulo Teixeira, Marco Antônio
Correa, Claudio de Lemos, Gilberto Ricoboni, Gervásio Antonio
Consolaro, Nivaldo Bento da Silva, Oscar Akira Oda, Jair Botero,
Rolando Moris, Pedro Rosálio da Cunha Pereira, Rivaldo Ribeiro
de Jesus, Alda Matias Lopes, Renato Cialfi Abbondanza, Aldrin
da Rocha Pinto, Fernando Martins Navajas, Humberto Arlow,
Cesar Augusto Fried Fantanppie, Paulo Eduardo Foresti e Toyomi
Kamura.
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