
CPI - BENEFÍCIOS FISCAIS

2ª Reunião da CPI - Benefícios Fiscais 10/02/2022 às 10:00 horas no Ambiente Virtual.

Presidente: Deputado Paulo Fiorilo

Item Data Solicitante OBJETO Vista

1 06/12/2021 Deputado Paulo Fiorilo Requerimento n.º 01 - Solicita seja oficiada a Secretaria da Fazenda e Planejamento do
Estado de São Paulo, para que responda aos questionamentos abaixo descritos, com o
objetivo de subsidiar os trabalhos de investigação desta Comissão:
1.De 2008 a 2020, qual o montante de receitas renunciadas, em reais, pelo Estado de São
Paulo com ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) e
IPVA (Imposto sobre a propriedade de veículos automotores)?
2. No período de 2008 até o presente momento, quais empresas e setores econômicos foram
beneficiados com benefícios fiscais concedidas pelo Estado de São Paulo?
3. Quais critérios utilizados pelo Estado de São Paulo para a escolha das empresas e setores
econômicos beneficiados?
4. Quais os resultados (econômicos, sociais, ambientais) e contrapartidas obtidos com os
benefícios concedidas no período de 2008 até o momento?
5. Qual a metodologia de mensuração e avaliação de resultados dos benefícios fiscais
concedidos?

2 06/12/2021 Deputado Paulo Fiorilo Requerimento n.º 03 - Solicita seja oficiada a Presidência do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, para que designe funcionário do quadro da Diretoria de Contas do
Governador, divisão do Tribunal, responsável pela elaboração dos pareceres sobre renúncia
de receitas que compõem os relatórios anuais de contas do governador, com a finalidade de
que o responsável designado seja CONVIDADO para ser ouvido nesta Comissão. 

3 06/12/2021 Deputado Paulo Fiorilo Requerimento n.º 04 - Solicita seja CONVIDADA a Sra. Elida Graziane Pinto, Procuradora
do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, para ser ouvida por esta
Comissão.



4 06/12/2021 Deputado Paulo Fiorilo Requerimento n.º 05 - Solicita seja CONVIDADO o Sr. Secretário de Fazenda e
Planejamento, para ser ouvido por esta Comissão, a respeito da política de renúncia fiscal
do estado de São Paulo e dos trabalhos no âmbito do Grupo de Trabalho criado pela
Resolução SFP nº 28, de 19 de março de 2019, que institui Grupo para acompanhar Plano
de Ação voltado ao aprimoramento dos controles relativos à renúncia de receitas
decorrentes de benefícios fiscais.

5 06/12/2021 Deputado Paulo Fiorilo Requerimento n.º 06 - Solicita seja CONVIDADA a Sra. Secretária de Desenvolvimento
Econômico, para ser ouvida por esta Comissão, a respeito da política de renúncia fiscal do
estado de São Paulo e dos trabalhos desta secretaria no âmbito da Comissão de Avaliação
da Política de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo criada pela Portaria
Conjunta das Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação,
Secretaria da Fazenda e Secretaria de Planejamento e Gestão, de nº 1/2007.

6 07/12/2021 Deputado  Cas te l lo
Branco

Requerimento n.º 07 - Solicita seja requisitada à Secretaria Estadual da Fazenda,
relativamente ao período de 2008 a 2021, a relação de todas as Leis, Decretos e demais
Atos Normativos que concederam crédito outorgado a pessoas jurídicas instaladas no
Estado.

7 07/12/2021 Deputado  Cas te l lo
Branco

Requerimento n.º 08 - Solicita seja formulado pedido de Informações ao Ministério Público
Estadual (MPSP), referente às informações sigilosas ou não, de todas as investigações em
curso e ações ajuizadas relativamente à concessão de incentivos fiscais a empresas
instaladas no Estado.

8 07/12/2021 Deputado  Cas te l lo
Branco

Requerimento n.º 09 - Solicita seja convocado o Senhor José Marcelo Braga Nascimento,
advogado, ex-presidente da "filial chinesa" do LIDE (Grupo de Líderes Empresariais), para
prestar esclarecimentos sobre a relação das empresas filiadas ao Grupo que possuem
contratos com o Governo Estadual.

9 07/12/2021 Deputado  Cas te l lo
Branco

Requerimento n.º 10 - Solicita a requisição de informações e documentos junto à Secretaria
de Cultura e Economia Criativa do Estado e à Secretaria Estadual da Fazenda, contendo a
relação de todas as empresas que foram beneficiadas pelo incentivo fiscal oriundo do
PROAC ICMS (Programa de Ação Cultural), bem como "os valores empregados por cada
uma das empresas" em projetos da qual figurou como patrocinadoras no período 2008 a
2021.



10 07/12/2021 Deputado  Cas te l lo
Branco

Requerimento n.º 11 - Solicita seja formulado pedido de informações e documentos junto
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP, de cópia de processos relativos a
análises e investigações sobre concessão e à utilização de incentivos fiscais no Estado,
relativas ao período 2008 a 2021.

11 13/12/2021 D e p u t a d a  C a r l a
M o r a n d o

Requerimento n.º 12 - Requer seja CONVIDADO o Sr. Maurício Pinto Pereira Juvenal,
para ser ouvido por esta Comissão, a respeito da política de renúncia fiscal no período em
que foi titular da Secretaria de Planejamento e Gestão.

12 13/12/2021 D e p u t a d a  C a r l a
M o r a n d o

Requerimento n.º 13 - Requer seja CONVIDADO o Sr. José Aldo Rebelo Figueiredo, para
ser ouvido por esta Comissão, a respeito da política de renúncia fiscal no período em que
assumiu a chefia da Casa Civil do Estado de São Paulo.

13 13/12/2021 D e p u t a d a  C a r l a
M o r a n d o

Requerimento n.º 14 - Requer seja CONVIDADO o Sr. Luiz Cláudio Rodrigues de
Carvalho, para ser ouvido por esta Comissão, a respeito da política de renúncia fiscal no
período em que esteve à frente da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.



14 13/12/2021 Deputado  Cas te l lo
Branco

Requerimento n.º 15 - Requer sejam solicitadas Informações à Agência Paulista de
Promoção de Investimentos e Competividade (INVESTSP), agência responsável por atrair
investimentos ao Estado e oferecer incentivos tributários a diversos setores da economia,
sobre os seguintes pontos:
1) Desde 2019, quantos escritórios foram instalados pelo InvestSP no exterior? Em que
países e cidades esses escritórios foram instalados? Quais deles estão em operação?
2) Quais os instrumentos formais (autorizações) e normas que precisam ser cumpridas pela
InvestSP para autorizar a instalação e início de operação de escritórios no exterior?
3) Quais os critérios adotados pela InvestSP para eleger um país/cidade para instalação de
escritórios?
4) Quais são as atribuições dos escritórios no exterior? Informar em planilha em Excel,
quais contratos foram firmados por cada um desses escritórios. Informar número de
contrato, cliente, descrição e valores dos contratos;
5) Enviar os estudos de viabilidade juntamente com seus responsáveis técnicos. Responder
de forma específica para cada escritório ou filial;
6) Enviar Planilha em Excel, com o nome, cargo, matrícula, e-mail, endereço e telefone dos
funcionários/servidores de cada escritório no exterior, e o custo anual de cada um deles
para o InvestSP, incluindo ajudas de custo;
7) Enviar Planilha em Excel, com todas as despesas, e os valores, para a criação de cada um
dos escritórios no exterior, bem como nos informar os custos mensais para manutenção de
cada escritório pelo InvestSP;
8) Enviar os demonstrativos do resultado obtidos até o momento, que permitam a
fiscalização, por parte do Legislativo, sobre os custos e resultados dos projetos alcançados.

15 13/12/2021 Deputado  Cas te l lo
Branco

Requerimento n.º 16 - Requer sejam solicitadas Informações à Secretaria Estadual da
Fazenda e Planejamento acerca das Empresas Farmacêuticas que tiveram quase R$ 66
milhões em isenção de ICMS por conta da doação de medicamentos para prefeitura de São
Paulo, no ano de 2017, nos seguintes termos:
(I) Quais empresas foram beneficiadas com isenção de ICMS por conta da doação?
(II) Qual foi o ato normativo concessivo relativo aos benefícios fiscais às empresas
farmacêuticas?
(III) Qual o valor mensal da renúncia atribuída a cada empresa e o prazo de fruição?
(IV) Requeremos cópia integral da documentação sobre tais doações.



16 04/02/2022 Deputado Caio França Requerimento n.º 17 - Solicita seja convidado o Sr. Tomás Bruginski de Paula, Secretário
Executivo da Secretaria da Fazenda e Planejamento, para ser ouvido por esta Comissão, a
respeito da política de renúncia fiscal do Estado de São Paulo.

17 04/02/2022 Deputado Caio França Requerimento n.º 18 - Solicita seja convidado o Sr. Gustavo Levy, ex-coordenador da
Coordenadoria da Administração Tributária-CAT da Secretaria da Fazenda e Planejamento,
para ser ouvido por esta Comissão, a respeito da política de renúncia fiscal do Estado de
São Paulo.

18 04/02/2022 Deputado Caio França Requerimento n.º 19 - Solicita seja convidado o Sr. Luiz Márcio de Souza, Coordenador da
Coordenadoria da Administração Tributária-CAT da Secretaria da Fazenda e Planejamento,
para ser ouvido por esta Comissão, a respeito da política de renúncia fiscal do Estado de
São Paulo.

19 04/02/2022 Deputado Caio França Requerimento n.º 20 - Solicita seja convidado o Sr. Nelson Luiz Baeta Neves Filho,
Secretário de Estado de Orçamento e Gestão, para ser ouvido por esta Comissão, a respeito
da política de renúncia fiscal do Estado de São Paulo.

20 08/02/2022 Deputado Paulo Fiorilo Requerimento n.º 21 - Solicita que a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de
São Paulo ENCAMINHE documento a essa Comissão contendo as seguintes informações:
1.Lista completa de todos os BENEFICIÁRIOS, quando pessoa jurídica, de gastos
tributários do Estado de São Paulo, detalhadas por:
i) Razão social e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do beneficiário;
ii) Tipo de benefício fiscal concedido (anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo);
iii) Valor, em reais, renunciado no último exercício fiscal em que tenha disponível;
iv) Ato normativo que autorizou a concessão do benefício fiscal.  


