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São Paulo, 15 de junho de 2022. 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Deputado Estadual Carlão Pignatari 
DD Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de SP 
São Paulo - SP 

 

Assunto: Requerimento de Informação No 001/2022 

 

Prezado Senhor, 

 

Nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011 e do Decreto Estadual nº 
58.052/2012, requeremos as informações a seguir, relacionadas às operações 
realizadas pela Companhia Paulista de Securitização – CPSEC S/A: 

1) Apresentar os documentos entregues pela CPSEC S/A, desde a sua 
constituição, à ALESP, conforme previsto no inciso V, do artigo 14, 
do Estatuto Social da CPSEC que reproduzimos: 

ARTIGO 14 - Além das atribuições previstas em Lei, 
compete ainda ao Conselho de Administração:  
.......         

V. promover anualmente a análise do atendimento das 
metas e resultados na execução do plano de negócios e 
da estratégia  de longo prazo, devendo publicar 
suas conclusões e informá-las à Assembleia 
Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado, 
excluindo-se dessa obrigação as informações de 
natureza estratégica cuja divulgação possa ser 
comprovadamente prejudicial ao interesse da 
companhia;  (grifo nosso) 

2) Informar a destinação e os encaminhamentos dados aos referidos 
documentos mencionados no item 1 acima, disponibilizando-se 
cópia das análises técnicas procedidas, pareceres emitidos e 
respectivas conclusões.   
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O presente requerimento de informações tem como justificativa o fato de 
a situação da dívida pública do Estado de São Paulo já atingir patamar 
preocupante e a cessão de direitos sobre créditos arrecadados pelo Estado de 
São Paulo deve ser devidamente verificada e auditada, tendo em vista a 
necessidade de completa transparência das contas públicas do Estado.  

Estas são as razões pelas quais buscamos tais esclarecimentos sobre a 
Companhia Paulista de Securitização – CPSEC S/A -, em legítima atuação 
cidadã para conhecer e esclarecer os impactos das operações de securitização 
de créditos do Estado de São Paulo, inclusive quanto à contabilização dos 
valores envolvidos nessas operações, de tal maneira que possibilite à sociedade 
civil acompanhar, efetivamente, como o Estado conduz suas operações, 
retirando eventualmente recursos públicos da sua destinação orçamentária que 
deveriam ser dirigidos à satisfação de políticas públicas e salariais de 
compromisso do governo estadual.  

Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada ao nosso 
pedido. 

     

Maria Lucia Fattorelli 
Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida 

 

 
 

Sônia Alves 
Coordenadora Geral do Núcleo São Paulo da Auditoria Cidadã da Dívida 
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