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Ofício nº 147/2015 – PRE/CIR                São Paulo, 29 de outubro de 2015. 

 

Prezado Prefeito,  

 

Em reunião nesta quinta feira no Palácio dos Bandeirantes, o Governador 

Geraldo Alkmin, acompanhado pelo Secretário-Chefe da Casa Civil Edson 

Aparecido e o Secretário da Fazenda Renato Villela, apresentou à APM e 

Entidades Regionais Municipalistas, os Projetos de Leis que estão tramitando na 

Assembleia Legislativa, concedendo redução e aumento nas alíquotas do ICMS. 
 
Na ocasião, após detalhada apresentação, foi solicitado aos municipalistas 

presentes, apoio aos Projetos que, se aprovados, acrescentarão 515,8 milhões 

nos cofres dos municípios paulistas. 
 
Tanto a APM quanto as Entidades Regionais decidiram e manifestaram apoio 

aos Projetos, uma vez que serão diminuídas as alíquotas dos produtos essenciais 

como remédios genéricos, areia da construção civil e produtos da cesta básica 

como arroz e feijão, e os aumentos incidirão sobre produtos supérfluos como 

cigarro e cerveja, além de representar importante injeção de recursos nos cofres 

municipais, fundamental para enfrentarmos a grave crise financeira. 
 
Diante disso, solicitamos manifestação expressa e assinada, no sentido de apoio 

aos Projetos através da Moção anexa, encaminhando à APM e aos Deputados 

Estaduais cujos e-mails também encaminhamos. 
 
 
Saudações Municipalistas. 

 

 

 

Marcos Monti 

Presidente da APM 
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MOÇÃO DE APOIO 

 

Prezado Deputado: 

 

CONSIDERANDO que tramitam na Assembleia Legislativa os PL’s 1404/15, 

1405/15 e 1406/15, que altera alíquotas do ICMS, e cria regime de 

parcelamento para enfrentar a crise vigente; 
 
CONSIDERANDO que a proposta aumenta a alíquota de produtos supérfluos 

e diminui de produtos essenciais: 
 
CONSIDERANDO que a matéria abre a possibilidade de parcelamento de 

débitos com a Fazenda Estadual; 
 
CONSIDERANDO mais, que a grave crise por que atravessa o país reflete mais 

diretamente nos Municípios, que ficam com maior responsabilidade de 

atender as demandas da população; 
 
CONSIDERANDO ainda, que a aprovação dos Projetos significará injeção de 

515,8 milhões nos cofres municipais, fundamentais para enfrentamento da 

crise, 

Apresentamos a Presente Moção de Apoio aos Projetos mencionados, 

solicitando seu apoio e voto para sua aprovação, em regime de urgência. 
 
Nome do município, -- de --------- de 2015. 

 

 

_____________________ 

Nome do Prefeito 

MUNICÍPIO 

 

 

 


