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São Paulo, 4 de maio de 2020. 

 
 
EXMO. SR. DR. CAUÊ MACRIS 

DD. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

Senhor Presidente,  

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, parabenizá-lo pela iniciativa e 
condução dos trabalhos da ALESP que aprovou a redução de custos da atividade legislativa, com vistas ao 
enfrentamento das consequências do COVID-19. 
 
Mais uma vez, São Paulo, por meio de sua Assembleia estadual, tal qual nossos bandeirantes, desbrava, no 

sentido de enfrentar temas áridos. Certamente, o exemplo da Casa paulista, que é comandada pelo Nobre 

Presidente, servirá de exemplo para vários entes federados. 

 

Estamos enfrentando tempos muito difíceis do ponto de vista da saúde das pessoas, dos trabalhadores e das 

empresas paulistas. Há registros de empresas utilizados apenas 10% de sua capacidade produtiva, ou menos. 

Mesmo assim, buscamos preservar empregos acima de tudo.  

 

Nesse sentido, entendemos de alta relevância o efeito da expressiva economia relativa ao Orçamento do 

Legislativo paulista de 2020, reduzindo em até 30% os salários e benefícios dos cargos comissionados, bem 

como no corte de 40% das verbas de gabinete dos Srs. Deputados. Não é apenas propedêutico, é 
paradigmático! 
 
Aplaudimos, muito, tal iniciativa e gostaríamos de registrar nosso total apreço pelo feito histórico, 

enobrecendo ainda mais todos os membros da ALESP que votaram favoravelmente à iniciativa em questão.  

Momentos excepcionais exigem medidas da mesma ordem. Apenas líderes merecedores de tal 

denominação são merecedores desse tipo de reconhecimento.  

 

Enfim, parabéns pelo feito, Presidente Cauê Macris. Parabéns a toda ALESP! 

 

Sendo só para o momento, reiteramos, Nobre Presidente, nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

Luiz Arthur Pacheco 
Presidente  


