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São Paulo, 5 de maio de 2020. 

 
 
 
EXMA. SRA. DEPUTADA ESTADUAL CARLA MORANDO 

DD. COORDENADORA DA FRENTE PARLAMENTAR PELO DESENVOLVIMENTO DO SETOR TÊXTIL E 
DE CONFECÇÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

c.c. aos Nobres Deputados: 

Dirceu Dalben 

Estevam Galvão 

Marcio Nakashima 

Rodrigo Moraes 

Roque Barbiere 

 

Prezada Deputada e Coordenadora,  

O SINDITÊXTIL/SP – Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral do Estado de São 

Paulo, entidade sindical patronal atuante no setor produtivo composto, juntamente com as 

confecções, por quase 10 mil empresas paulistas e que empregam diretamente mais de 450 mil de 

pessoas no Estado, neste ato representado por seu Presidente, vem, respeitosamente, à presença 

de V.Exª, solicitar seu empenho no sentido de impedir que prospere o PL 250/20 que, dentre 

outros aspectos, aumenta a carga tributária da população paulista. 

Ainda que tenha como pano de fundo a justificativa de reduzir desigualdades sociais, o projeto 

apenas terá, como efeito, ampliar ainda mais a já elevada carga tributária que pesa sobre os 

brasileiros, mais especificamente sobre os paulistas.  

Desafortunadamente, a alteração legislativa, além de inoportuna é, indubitavelmente, ineficaz 

para o que se propõe. Se, de um lado, as empresas e a população paulistas estão buscando meios 

para manterem sua subsistência, em meio a uma pandemia sem precedentes; de outro, os 

recursos que, por ventura, viessem a ser arrecadados só o seriam a longo prazo, portanto, 

totalmente desconexos com o problema que se diz querer enfrentar. 

Em verdade, como a propositura trata de imposto “Causa Mortis”, ela tangencia o lúgubre, 

especialmente por conta do número de mortes diárias de paulistanos, que só tem aumentado, 

exigindo inclusive medidas ainda mais restritivas à circulação de pessoas que, a despeito de 
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necessárias, só ampliam a escassez de recursos para empresas e trabalhadores. Soa, ademais, 

como se os cofres do Estado quisessem “lucrar” com a alta taxa de mortalidade da população, em 

tempos de pandemia. Enfim, inadmissível sobre quaisquer pontos de vista. 

Dessa forma, reiteramos nossa solicitação para que, de todas as formas democráticas e 

republicanas disponíveis, não se deixe prosperar tal iniciativa que, para dizer o mínimo, se mostra 

intempestiva e oportunista. O trabalhador povo paulista não pode ser ainda mais atingido pela 

pandemia do que já está. Menos ainda por mais impostos, seja qual for a alegação ou justificativa, 

nesse momento.  

Assim, necessária se faz a mobilização de nossa Frente Parlamentar, através da coordenação de 

V.Exa., de forma a sensibilizar os Deputados da ALESP no sentido de votarem contra a aprovação 

do referido PL. 

Para tal tarefa, colocamo-nos à sua inteira disposição, visando a execução do necessário 

trabalho de mobilização em comento. 

Sendo só para o momento, reiteramos, Nobre Deputada e Coordenadora da Frente, nossos 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

Luiz Arthur Pacheco 
Presidente  


