


 

OF. PRES. nº 01/2021                                                                                     São Paulo, 06 de janeiro de 2021. 

 

Excelentíssimos(as) Senhores(as) Deputados(as) 

 

Assunto: aumento de ICMS em São Paulo 

 

A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FAESP 

vem respeitosamente à presença do(a) Senhor(a) Deputado(a) solicitar gestões e/ou aprovação de projetos 

para reverter a majoração de ICMS sobre alimentos, insumos e produtos agropecuários. 

Os esforços do setor produtivo para sensibilização do Legislativo paulista em relação aos efeitos 

nefastos do PL 529/20 para a população não foram suficientes, o que resultou na aprovação da Lei 17.293/20 

e consequente publicação dos Decretos nº 65.252, nº 65.253, nº 65.254 e nº 65.255. 

O impacto no custo devido à elevação da carga tributária começou a ser repassado este mês nas 

tabelas de preço de insumos e produtos, trazendo indignação ao setor produtivo e consumidores, 

despertando, assim, um movimento legítimo de protesto. Mesmo diante de uma pandemia que trouxe 

desorganização, perdas e endividamento ao setor produtivo, o Governo paulista optou por elevar a tributação 

para justificar a busca por equilíbrio fiscal, ao invés de promover a redução de despesas e estimular à 

atividade econômica. 

Desta maneira, consideramos relevante solicitar a Vossa Excelência que interfira junto a sua 

bancada e/ou ao Governo do Estado de São Paulo, visando reverter os efeitos deletérios à economia paulista, 

trazidos pelo art. 22 da Lei 17.293/20 e demais decretos subsequentes. 

De acordo com os decretos aludidos, a energia elétrica para produtor rural perdeu a isenção e será 

tributada em 12%, insumos agropecuários, leite pasteurizado e hortifrutigranjeiros (incluindo ovos) eram 

isentos e passarão a ser tributados em 4,14%, enquanto óleo diesel e etanol tiveram as alíquotas elevadas de 

12% para 13,3%, dentre outros produtos e insumos. O caso da energia elétrica é emblemático, pois o 

consumo rural representa apenas 2,4% do consumo total de energia do Estado, o que geraria uma 

arrecadação muito pequena para o Tesouro do Estado, mas inviabilizaria pequenas propriedades intensivas 

em energia elétrica. 



 

Todos esses aumentos de carga são injustificáveis e recairão sobre o setor produtivo e população, 

principalmente daquela parcela de mais baixa renda, que gasta de 20% a 25% do seu salário com 

alimentação. 

Neste contexto, reforçamos que a ação do Senhor(a) Deputado(a) é fundamental para que a 

população paulista não seja obrigada a transferir sua já comprometida renda para o ajuste fiscal pretendido 

pelo Governo, mormente nesse período de pandemia, marcado por desemprego e perda de poder aquisitivo 

das famílias. 

Contamos com a atuação de Vossa Excelência para corrigir essas medidas descabidas e 

inoportunas da política tributária do Estado. 

 

Atenciosamente,  

 

FÁBIO DE SALLES MEIRELLES 

Presidente 

 

“PLANTE, CULTIVE E COLHA A PAZ” 



 
 

Praça Rui Barbosa, 235 - Centro  

Fone/Fax: (19) 3808-7600|  www.sindiamparo.org.br 

 
Oficio nº 003/2021 

Amparo, 08 de Fevereiro de 2021 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Cauê Macris 

Alesp 

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - CEP 04097-900 - São Paulo 

 

Assunto: Manifestação de insatisfação com relação à Lei n.17.293/2000   

 

 

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo 

 

 

O Sindicato Rural de Amparo, na qualidade de legítimo representante dos 

produtores rurais dos municípios de Amparo, Pedreira e Monte Alegre do Sul, dirige-

se a Vossa Excelência para reafirmar nossa insatisfação com a Lei nº 17.293/2000, 

em especial com relação ao artigo 22, o qual traz insegurança jurídica para todos os 

setores produtivos e mostra-se abusivo e anti-democrático, ao permitir que um 

simples ato do Governador, a qualquer momento, aumente o valor do ICMS, sem 

votação prévia. 

Ressalta-se ainda que os Decretos n. 65.469/65.472/65.473, publicados em 

janeiro de 2021, não contemplaram todos os setores, mantendo assim o aumento 

em suas alíquotas. Como conseqüências, destacam-se a perda da competitividade 

em todos os setores no estado de São Paulo, além dos impactos na inflação, que 

aumentarão o custo de vida da população e possivelmente forçarão grandes 

empresas a migrarem para outros estados, enfraquecendo, desta forma, a demanda 

dos produtores paulistas. 



 
 

Praça Rui Barbosa, 235 - Centro  

Fone/Fax: (19) 3808-7600|  www.sindiamparo.org.br 

O movimento do “Tratoraço”, realizado no dia 07 de janeiro de 2021, 

demonstrou esta insatisfação, numa manifestação pacífica, democrática e sem fins 

eleitoreiros. 

“No Governo, procura-se defender o Estado, enquanto o correto é defender o 

CIDADÃO”.  (Frase de Sallim Matar). 

Diante dessa premissa, acreditamos que cabe uma reflexão maior a respeito 

da referida Lei, que nefasta o setor produtivo e causa sérios impactos 

socioeconômicos. 

Portanto, ciente de que podemos contar com o vosso auxílio, solicito, em 

nome dos produtores rurais de Amparo, Pedreira e Monte Alegre do Sul, que 

interceda para que todos os aumentos de alíquotas do ICMS sejam reduzidos a 

ZERO, bem como seja revogado o artigo 22 da Lei n. 17.293/2020, restabelecendo 

assim a competência legal da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo e 

buscando evitar que esses retrocessos prejudiquem ainda mais a vida e o 

desenvolvimento de nossa região, especialmente neste momento de instabilidade 

econômica em que vivemos por conta da pandemia do coronavírus. 

   

Certo de seu apoio, renovo os votos de estima e consideração. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

                                                Marcelo Leite Vasco de Toledo 

                                               Presidente do Sindicato Rural de Amparo 

























 
 

 

Morro Agudo/SP, 20 de janeiro de 2021 

 

Ofício n.º 02/2021 
 
 
Excelentíssimos Deputados, 
 
 

SINDICATO RURAL DE MORRO AGUDO-SP, entidade sindical inscrita no CNPJ 

sob o n.º 45.345.329/0001-22, situada na Rua Gaspar Machado da Silveira, n.º 54, Centro, 

Morro Agudo/SP, neste ato representado por seu presidente ALEXANDRE VANIS 

VOLPON, abaixo assinado, torna pública, a preocupação de todos os produtores rurais 

com a Lei nº 17.293/2020, onde autoriza o Estado (Poder Executivo) a taxar o ICMS 

sobre os produtos integrantes da cesta básica e também para itens de outros setores. 

Necessário ressaltarmos que não concordamos com a Lei nº 17.293/2020 no 

artigo 22, pois, gera uma insegurança jurídica a todos os setores pois é um CHEQUE EM 

BRANCO outorgando autoridade a qualquer GOVERNADOR de um momento para outro 

AUMENTAR O ICMS sem passar por nenhuma análise ou votação da Câmara de 

Deputados. 

Ressaltando também que os Decretos nº 65.469/ 65.472/ 65.473  publicados no dia 

14 de janeiro de 2021 , não contemplaram a todos os setores, mantendo assim o aumento 

em suas alíquotas, onde terão base de cálculo ou crédito outorgado reduzido, conciliarão 

aumento de  custos em cascata, consequentemente tendem a diminuir com a perda de 

competitividade de todos os setores no Estado de São Paulo.  

As mudanças impactarão os índices de inflação, esse impacto torna inevitável que 

grandes empresas migrem para outros Estados, consequentemente, enfraquecendo a 

demanda dos Produtores Paulistas. 



 
 

Contamos com o posicionamento a favor do Agronegócio Paulista e o apoio dos 

senhores deputados junto ao presidente da Câmara Estadual para o cancelamento do art. 

22 da sessão VII da Lei 17 293/ 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aos 
Excelentíssimos Senhores 
DEPUTADOS ESTADUAIS DE SÃO PAULO 

 



 

 

     
 

Sertãozinho-SP. 3 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor  

Deputado Cauê Macris 

Digno Presidente da ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Demais Deputados. 

São Paulo – Capital. 

 

 

Assunto: nota de repúdio e contrariedade à Lei n. 17.293/2020. 
  

   A CANAOESTE – ASSOCIAÇÃO DOS PLANTADORES DE CANA 

DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.324.453/0001-
11, estabelecida na Cidade e Comarca de Sertãozinho, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Pio 
Dufles, nº 532, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Fernando dos Reis Filho, 
brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº 5.532.820-9-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 
746.660.888-49, fundada em 1945 e congrega em seu seio mais de 2500 associados 

fornecedores de cana-de-açúcar às unidades industriais, concentrados em mais de 80 

municípios paulistas, vem por meio desta nota de repúdio e contrariedade, manifestar seu 

inconformismo face a Lei n. 17.293/2020 que autorizou e deu “carta branca” ao EXECUTIVO 
PAULISTA para que este possa majorar tributos, mormente o ICMS incidente nas relações 
rurais, o que impactará, sobremaneira, os produtos integrantes da cesta básica, além de 
refletir, diretamente, na tributação e nos custos da cadeia produtiva agrícola. 
 
    Nos causa estranheza que esta ALESP aprovou a Lei n. 17.293/2020, 
transferindo sua competência e responsabilidade, constitucionalmente garantidos, de ser o 
ente público único que possa majorar, isentar, revogar ou instituir tributos, conforme já bem 
ratificou o Supremo Tribunal Federal em diversos casos. 
 
   Este poder demasiado concedido ao Executivo por força da malsinada 
Lei Estadual n. 17.293/2020, aprovada por esta digna ALESP, além de não encontrar amparo 
constitucional, significa o apequenamento desta tão combativa e histórica representante do 
povo bandeirante na defesa dos seus direitos frente às discricionaridades do Poder 
Executivo. 
 
 
 



 

 

 
 
   Em vista disso, esperamos o empenho deste digno e reconhecido 
representante do povo paulista – ALESP - no intuito de rever/revogar dita norma, 
cancelando o “cheque em branco” equivocadamente concedido ao Poder Executivo para, 
assim fazendo, trazer mais segurança jurídica a todo sistema, privilegiar a democracia 
participativa e zelar pela qualidade de vida do cidadão paulista. 
 
    Finalmente, corroborando nossos sentimentos, desejamos a(s) Vossa(s) 
Excelências (s) protestos de elevada estima e distinta consideração.  
 
 
  
 
 
 

FERNANDO DOS REIS FILHO 

Presidente 



SINDICATO RURAL DE PIRAJUÍ 
Praça Coronel Joaquim de Toledo Piza, nº 142 

Centro – Pirajuí / SP 

Fone: (14) 3572.1274 e (14) 3584.4593 

E-mail:   sindicatopatronalpirajui@hotmail.com 

     sindicatosenarpirajui@gmail.com 

CNPJ:  nº  54.732.813/0001-03 

 

Pirajuí, 05 de Janeiro de 2021 

 

Ofício nº 0001/2021 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 

 

O SINDICATO RURAL DE PIRAJUÍ, inscrito no C.N.P.J. sob nº 54.732.813/0001-03, localizado na 

Praça Coronel Joaquim T. Piza, n. 142, Centro, Pirajuí/SP, CEP 16.600-025 abrangendo as cidades de 

Presidente Alves, Reginópolis, Uru, Pongái e Balbinos, dirigi-se a Vossa Senhoria a fim de reafirmar 

nossa insastifação com a publicação dos decretos nº nº 65.253, nº 65.254 e nº 65.255de Outubro 

de 2020, ressaltamos ainda qur os decretos de nº 65.469, nº 65.472 e nº 65.473, publicados no dia 

15 de janeiro de 2021, mantêm aumentos em alíquotas do ICMS ou terão base de cálculo ou 

crédito outorgado reduzidos, gerando aumento de custos em cascata a diversos setores, ao mesmo 

tempo em que diminui a competitividade de todos os setores no Estado de São Paulo, aumentando 

o custo de vida do paulista, em momento tão difícil. 

Nos do Sindicato Rural de Pirajuí e Produtores Rurais do Município, vêm por meio desta expressar 

nosso discontentamento com as negociações promovidas e que mantiveram os aumentos de custo 

de vida em momento tão difícil na vida di cidadão paulista, bem como a falta de dedicação em 

representar toda uma classe de trabalhadores que garantiram a comida no prato do paulista e do 

brasileiro em momento crítico na vida de todos. 

Solicitamos também seu empenho em reduzir a zero todos os aumentos na aliquota do ICMS a e 

reduções na base de cálculo ou crédito outorgado mencionados acima. Solicitamos também que 

revoguem a PL a ser apresentado e votado na Alesp a Lei nº 17.293/2020 que transfere ao poder 

executivo função constitucional da Alesp. 

Agradecemos desde já e continuamos sempre à sua disposição, pessoa que sempre se dedicou a 

favor do Agronegócio Paulista.  



Atenciosamente, 

 

 

 

                  Antônio Giraldi - Presidente  



 
 

 
À sua Excelência o Senhor 
Cauê Macris 
Presidente da ALESP 
E Ilustre Deputado 
 

São Paulo, 5 de fevereiro de 2021 
 

Excelentíssimo Senhor Deputado, 
 
O GPB - Grupo Pecuária Brasil, associação sem fins lucrativos, integrante do FPA- Fórum 

Paulista do Agronegócio, atua desde 2014 com o objetivo de unir o setor e levar prosperidade para todos os 

envolvidos na cadeia produtiva da carne no Brasil, representando pecuaristas, técnicos, comerciantes e 

prestadores de serviço em todo o País, vem, por meio do presente ofício, solicitar a revogação do artigo 22 

da Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020, que autoriza o Poder Executivo Estadual a reduzir os benefícios 

fiscais e financeiros-fiscais relacionados ao ICMS. 

A solicitação ocorre em virtude de os pecuaristas não concordarem com os termos, haja 

vista que provoca insegurança jurídica a todos os setores com a carta-branca dada ao Executivo. Dessa 

forma, ele poderá, a qualquer momento, promover reajustes de ICMS, sem precisar, aliás, da aprovação do 

Poder Legislativo do Estado de São Paulo. 

Ademais, o GPB gostaria de ressaltar também a seletividade presente nos Decretos nº 

65.469/ 65.472/ 65.473, que foram publicados no Diário Oficial de SP no dia 15 de janeiro de 2021. Afinal, 

foi mantido o aumento em alíquotas de diversos setores, que terão base de cálculo ou crédito outorgado 

reduzido. Como consequência, causará efeito domínio no aumento de custos de diversos produtos, 

afetando o bolso dos brasileiros, principalmente aqueles de baixa renda. 

Diante dos fatos apresentados é possível perceber ainda que o aumento de ICMS 

ocasionará redução na competitividade de todos os seguimentos produtivos do Estado de São Paulo. 

Portanto, é imprescindível a intervenção para que nem o pecuarista nem a população sofram perdas 

maiores do que as já ocasionadas no ano de 2020 por conta do início da pandemia. 

 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
Oswaldo Furlan 
Presidente do GPB 

Clicksign 41d980aa-b785-457d-b49b-e191f07dbc1c



18.GPB - Ofício ICMS SP.pdf
Documento número #41d980aa-b785-457d-b49b-e191f07dbc1c

Assinaturas

OSWALDO FURLAN JÚNIOR
Assinou como representante legal

Log

05 fev 2021, 11:41:39 Operador com email gpb.comunicacao@gmail.com na Conta 1b0d1bac-ca78-4e98-a8b6-

dbafa06f2f6b criou este documento número 41d980aa-b785-457d-b49b-e191f07dbc1c. Data

limite para assinatura do documento: 07 de março de 2021 (10:28). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

05 fev 2021, 11:42:05 Operador com email gpb.comunicacao@gmail.com na Conta 1b0d1bac-ca78-4e98-a8b6-

dbafa06f2f6b adicionou à Lista de Assinatura:

gpb.comunicacao@gmail.com, para assinar como representante legal, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo OSWALDO FURLAN JÚNIOR.

05 fev 2021, 11:42:12 Operador com email gpb.comunicacao@gmail.com na Conta 1b0d1bac-ca78-4e98-a8b6-

dbafa06f2f6b alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 07

de março de 2021 (10:28).

05 fev 2021, 11:43:36 OSWALDO FURLAN JÚNIOR assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email

gpb.comunicacao@gmail.com (via token). IP: 177.76.85.226. Componente de assinatura versão

1.95.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

05 fev 2021, 11:43:37 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

41d980aa-b785-457d-b49b-e191f07dbc1c.

Hash do documento original (SHA256): ca25b9c57bf09f24ff54eb8c0fcf426b54c5f234e6e5db047c830ee7d5c1c862

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 41d980aa-b785-457d-b49b-e191f07dbc1c, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Última atualização em 05 de fevereiro de 2021, 11:41

41d980aa-b785-457d-b49b-e191f07dbc1c
Página 1 de 1









SINDICATO RURAL DE SUZAN° 
SRS_040221g 

Exmo.Sr. 

Caue Macris 

Presidente da ALESP 

E Ilustres Deputados 

Suzano,04 de janeiro de 2021. 

Excelentissimo Senhor Deputado, 

o Sindicato Rural de Suzano, dirige se a Vossa Senhoria a fim de reafirmar a 
insatisfacao corn as publicacOes dos decretos de n°65.253, 65.254 e 65.255 
em outubro de 2020 corn relagao ao aumento do ICMS, que reflete 
diretamente nos produtores rurais e consumidores. 

Corn a publicagao dos decretos n°65.468, 45.472 e 45.473 , no dia 15 de 
janeiro de 2021, que mantern aumentos em aliquotas do ICMS, gerando 
aumento dos custos em cascata em diversos setores ao mesmo tempo em que 
diminui a competitividade de todos os setores no Estado de Sao Paulo, 
aumento de custo de vida a da populacao, num momento tao dificil da 
pandemia e crise economica que o Pais esta vivendo. 

Desta forma, Solicitamos o vosso empenho para que a lei 17.293/2020 seja 
revisto, que o artigo 22 da secao VII, que transfere ao poder executivo, seja 
revogado. 

Entendemos que os decretos do dia 15 de janeiro de 2021, que tratam do 
ICMS seja "Renuncia de Receitas" do orcamento estadual do ano de 2021, 
aprovado corn emendas e suplementacOes discutidas na Alesp, Lei 
Orcamentaria Anual (LOA), no que se refere a aplicacao dos recursos 

determinados pelos poderes Executivo, de autoria do governador Joao Doria e 
do legislative, que define o orgamento do estacio para o ano de 2021. 

Em razao desses fatos, que certamente tambern sao de conhecimento de 
Vossa Excelencia e dos demais Deputados, solicitamos o empenho do 
Legislativo Paulista para que urn substituto da referida lei seja a alternativa 



SINDICATO RURAL DE SUZANO 
viavel para revogar a lei 17.923/20 e corrigir a distorcao que transfere ao 
executivo funcao constitucional da Alesp. 

Do ensejo valemo-nos para reiterar nossos protestos de alta estima e distinta 
consideracao. 

_ 
tcardo Sato Tsuchiya 

Presidente do Sindicato Rural de Suzano 







__________________________________________________________________________________ 

 
Associação Nacional dos Produtores de Cebola - ANACE  

 www.anacebrasil.com.br  

 

Referência: Ofício ANACE N. 040 

 
 

Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

 

Ao Exmo. Sr. 
Cauê Macris 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP 
 

 
 

 

A Associação Nacional dos Produtores de Cebola, ANACE, pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 15.638.469/0001-28, com 

sede no SMAS Trecho 3, Lote 3, Bloco C, Sala 108, The Union Office, Brasília/DF, neste ato 

representada por seu Presidente, vem, respeitosamente, por meio do presente ofício, expor e 

requerer o que segue: 

 

  Excelentíssimo Senhor Presidente da ALESP e Ilustres Deputados, 

 

A Coordenação do Movimento de Protesto contra o Aumento do ICMS - TRATORAÇO 

do Estado de São Paulo, movimento apartidário, torna pública a preocupação com o teor da 

Lei nº 17.293/2020, que autoriza o Estado (Poder Executivo) a taxar o ICMS sobre os 

produtos integrantes da cesta básica e também para itens de outros setores que integram e 

refletem sobremaneira na tributação da cadeia produtiva agropecuária. 



__________________________________________________________________________________ 

 
Associação Nacional dos Produtores de Cebola - ANACE  

 www.anacebrasil.com.br  

 

É importante destacarmos que não concordamos com esta Lei nº 17.293/2020, que 

em seu artigo 22, traz insegurança jurídica a todos os setores, constituindo-se em um 

CHEQUE EM BRANCO, outorgando autoridade a qualquer GOVERNADOR para que a 

qualquer momento possa AUMENTAR O ICMS sem submeter sua decisão à análise ou 

mesmo votação da Assembleia Estadual. 

Ressaltando também que os Decretos nº 65.469/ 65.472/ 65.473 publicados no DOE 

dia 14 de janeiro de 2021, não contemplaram a todos os setores, mantendo assim o aumento 

em suas alíquotas, que terão base de cálculo ou crédito outorgado reduzido, proporcionando 

aumento de custos em cascata.   

 À evidência, tal situação acarretará imediata perda de competitividade de todos os 

setores produtivos no Estado de São Paulo. As mudanças impactarão os índices de inflação, 

tornando inevitável que grandes empresas migrem para outros Estados, enfraquecendo 

sobremaneira a demanda dos Produtores Paulistas. 

Contamos com o posicionamento a favor do Agronegócio Paulista e o apoio dos 

senhores deputados junto ao presidente da Câmara Estadual para o cancelamento do art. 22 

da sessão VII da Lei 17 293/ 2020. 

 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

RAFAEL JORGE CORSINO 
Presidente Nacional da ANACE 



 
__________________________________________________________________________________ 

 
Associação Nacional dos Produtores de Alho - ANAPA  

 (61) 3321-0821  

www.anapa.com.br 

 

 Referência: Ofício ANAPA N. 458 

 

 

Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021 

 
 
 

 
Ao Exmo. Sr. 
Cauê Macris 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP 
 

 

 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PRODUTORES DE ALHO (ANAPA), 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 

78.475.290/0001-17, com sede no SMAS Trecho 03, Lote 03, Bloco C, Sala 108, The 

Union Office, Brasília/DF, neste ato representada por seu Presidente, vem, 

respeitosamente, por meio do presente ofício, expor e requerer o que segue: 

   

Excelentíssimo Senhor Presidente da ALESP e Ilustres Deputados, 

 

A Coordenação do Movimento de Protesto contra o Aumento do ICMS - 

TRATORAÇO do Estado de São Paulo, movimento apartidário, torna pública a 

preocupação com o teor da Lei nº 17.293/2020, que autoriza o Estado (Poder Executivo) 

a taxar o ICMS sobre os produtos integrantes da cesta básica e também para itens de 

outros setores que integram e refletem sobremaneira na tributação da cadeia produtiva 

agropecuária. 

http://www.anapa.com.br/


 
__________________________________________________________________________________ 

 
Associação Nacional dos Produtores de Alho - ANAPA  

 (61) 3321-0821  

www.anapa.com.br 

 

É importante destacarmos que não concordamos com esta Lei nº 17.293/2020, que 

em seu artigo 22, traz insegurança jurídica a todos os setores, constituindo-se em um 

CHEQUE EM BRANCO, outorgando autoridade a qualquer GOVERNADOR para que a 

qualquer momento possa AUMENTAR O ICMS sem submeter sua decisão à análise ou 

mesmo votação da Assembleia Estadual. 

Ressaltando também que os Decretos nº 65.469/ 65.472/ 65.473 publicados no 

DOE dia 14 de janeiro de 2021, não contemplaram a todos os setores, mantendo assim o 

aumento em suas alíquotas, que terão base de cálculo ou crédito outorgado reduzido, 

proporcionando aumento de custos em cascata.   

 À evidência, tal situação acarretará imediata perda de competitividade de todos os 

setores produtivos no Estado de São Paulo. As mudanças impactarão os índices de 

inflação, tornando inevitável que grandes empresas migrem para outros Estados, 

enfraquecendo sobremaneira a demanda dos Produtores Paulistas. 

Contamos com o posicionamento a favor do Agronegócio Paulista e o apoio dos 

senhores deputados junto ao presidente da Câmara Estadual para o cancelamento do art. 

22 da sessão VII da Lei 17 293/ 2020. 

  

Atenciosamente, 

 
 
  

 
 
         RAFAEL JORGE CORSINO 

                         Presidente da ANAPA   
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