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Secretaria de Comunicação

O Tribunal de Contas do Estado 
aprovou com ressalvas as últimas 
contas do governo do Estado de 
São Paulo. Segundo informações de 
matéria publicada no jornal Folha de 
S.Paulo em 06/11, o TCE afirma que 
poderá rejeitar o balanço de 2017, 
caso o governador Geraldo Alckmin 
não esclareça as desonerações fis-
cais que concede e não cumpra o 
pagamento de precatórios. 

A APEOESP já vem denunciando  
que a renúncia fiscal promovida 
por Alckmin desde o seu primeiro 
governo fez com que os cofres 
públicos deixassem de receber R$ 
178 bilhões.  Ou seja, se o Estado 

não praticasse essa benesse para os 
maiores empresários do país teria 
pago 80% de sua dívida. 

Com isso, não se justifica o envio à 
Assembleia Legislativa do PL 920 (PL 
da Morte) que congela gatos públicos 
prejudicando a população usuária da 
saúde, educação e outros serviços.

Vamos, portanto, intensificar 
nossa luta pela retirada deste pro-
jeto. No dia 10/11, todos ao ato 
público no Palácio dos Bandeirantes. 
Este ato público deverá marcar um 
grito da nossa categoria, dos demais 
servidores e da população em geral 
contra a desgovernança do governo 
Alckmin no estado de São Paulo.

VI Conferência de Mulheres 
da APEOESP será nos 
dias 24, 25 e 26/11

A VI Conferência Estadual de Mulheres da APEOESP 
acontecerá nos próximos dias 24, 25 e 26 de novem-
bro, diferente da informação publicada no Boletim 
CRRR/Novembro 2017.

Em breve, enviaremos mais detalhes como local, 
tema e programação.

Lembramos que as inscrições das delegadas eleitas 

nas Reuniões de Representantes, de acordo com tabela 
enviada no mesmo Boletim, devem ser efetuadas até às 
17h00 do dia 13/11 através do espaço específico das 
subsedes no portal www.apeoesp.org.br. 

Quaisquer dúvidas podem ser dirimidas na Secreta-
ria de Mulheres da APEOESP, através do telefone (11) 
3350.6117, ou pelo email: mulher@apeoesp.org.br. 

TCE questiona renúncia 
fiscal de Alckmin


