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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

10/06/2015 

 

 

O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Havendo número 

regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Planejamento, da primeira sessão legislativa da 18ª Legislatura, convocada 

com a finalidade de ouvir o Dr. Marcos Antônio Monteiro, secretário estadual de 

Planejamento e Gestão, que irá prestar contas do andamento da gestão, bem como 

demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da secretaria, em 

atendimento ao Artigo 52 A, da Constituição do Estado. 

Convido o secretário para já tomar assento, já está sentado, os senhores deputados 

para tomarem assento aqui à Mesa. Na verdade, se os deputados membros da comissão 

puderem tomar assento. É importante dizer que a Assembleia o recebe com satisfação, até 

porque como ex-funcionário desta Casa a conhece muito bem e tenho certeza que nós 

teremos uma tarde onde a tua explicação, a sua fala vai nos ajudar muito a entender esse 

momento que nós estamos vivendo. Vossa Excelência está com a palavra. 

 

 

O SR. MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO – Em primeiro lugar, queria agradecer 

o convite, cumprimentar os nobres deputados presentes, dizer da alegria de estar aqui 

retornando a esta Casa. Como disse o deputado, eu comecei a minha vida política aqui 

nesta Casa, como funcionário, nos anos 1993 e 1994. De vez em quando, pelos corredores, 

a gente encontra amigos do futebol da Assembleia. Mas, vamos à razão da nossa presença 

aqui. Eu quero dizer aos senhores que eu preparei um material onde apresento um pouco da 

conjuntura econômica que estamos vivendo hoje no âmbito nacional, as suas repercussões 

para o governo de São Paulo, para o momento da economia de São Paulo e, a partir daí, 

pondero sobre as suas implicações no orçamento de 2015 e também o que estamos 

projetando para os anos de 2016, 2017 e 2018. 
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Eu vou iniciar então a minha apresentação rapidamente dentro desta 

contextualização que comentei e apresentar a vocês, num primeiro momento, um quadro 

que dá conta dos atuais com os quais nós estamos trabalhando. Esses números que nós 

estamos colocando aí na tela são números de projeções Focus, que é uma projeção que a 

maioria dos institutos trabalha. Estamos trabalhando, portanto, nesse ano de 2015, nesse 

momento final de abril com uma projeção de inflação de 8,39 e com uma projeção do 

crescimento do PIB para 2015 de -1,27. 

A primeira ponderação em relação a esses números é a aplicação deles no projeto de 

LOA que nós apresentamos à Casa em setembro do ano passado. Lá a projeção de inflação 

era de 6,1 e a nossa perspectiva de um PIB positivo de 1,5. As implicações com relação ao 

orçamento têm nesses números uma fonte importante de ponderação que nós faremos a 

seguir. Depois eu trago também uma tela que faz uma projeção do que aconteceu com o 

PIB do Brasil nos últimos anos e qual é a perspectiva que a equipe econômica trabalha hoje 

para os próximos quatro anos. Nós estamos com uma perspectiva de PIB de -1,3 nesse ano 

de 2015, uma perspectiva de em 2016 voltar a um patamar positivo de 1, 2 e 2,2 e 2,5 a 

partir do ano que vem. 

Esta projeção tem base no grande esforço nacional que está sendo feito, comandado 

pelo Governo Federal, no ajuste das contas públicas que o país precisa estar fazendo. 

Também chamamos a atenção para a ponderação de uma média que nós apresentamos no 

gráfico que dá conta de que no período anterior a 2010 nós tivemos um patamar de 

crescimento de 3,9; nos quatro anos passados nós tivemos uma queda dessa projeção para 

1,7 de média nos últimos quatro anos, e agora iniciamos esses quatro anos de 2015 a 2018. 

Na próxima tela eu apresento aos senhores o comportamento da taxa de inflação nos 

últimos 12 meses. É importante fazer essa ponderação porque a maioria das pessoas têm 

dúvidas com relação ao comportamento médio da inflação desde 2011 a 2015. Nós estamos 

trabalhando hoje com uma média de 6,2, quando nós tínhamos uma meta de 4,5. As razões 

disso foram fundamentalmente a necessidade que o país teve de enfrentar nos últimos anos 

uma necessidade de crescimento e que a ponderação sobre essa necessidade de crescimento 

talvez tenha sido acima daquilo que nós tínhamos estrutura para fazer. 

A próxima tela é uma tela que compara a elevação da taxa Selic com o IPCA. Essa 

ponderação é uma ponderação importante porque nós começamos a falar agora de um 
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número de taxa real de juros realmente bastante elevada. E as suas implicações sobre o 

custo do dinheiro, sobre o custo da dívida passam a ter uma implicação muito grande sobre 

a economia brasileira. Por isso, nós apresentamos aí os números que dão conta de que o 

juros real hoje já está no patamar de 7,4. 

Na próxima tela, eu trago um pouco dos resultados e da ponderação que temos para 

o próximo ano. Nós estamos com uma previsão de superávit, nós tivemos um resultado de 

superávit em 2014 abaixo, negativo, com 0,6. A meta do Governo Federal é elevar o 

superávit fiscal para 1,2, o que significa que nós temos o desafio de 1,8. Esses números são 

extremamente elevados, o esforço que será necessário fazer nesse ano para conseguir 

atingir essa meta são de números realmente muito grandes, e um pouco desses números já 

foram apresentados. E eu coloco aí também o tamanho do contingenciamento proposto pelo 

Governo Federal, que é um contingenciamento de 70 bilhões, significa 4,8% do orçamento 

do Governo Federal. E o governo de São Paulo apresentou no início já do ano de 2015 um 

contingenciamento de 6,5 bilhões, o que corresponde a 3,2% do orçamento do Estado de 

São Paulo. 

O próximo número que eu trago dá conta, agora sim, da economia de São Paulo e 

ponderamos sobre o que aconteceu com o PIB de São Paulo. O PIB de São Paulo, desde o 

segundo trimestre de 2014, vem caindo e nós estamos agora com o resultado do primeiro 

trimestre de 2015 já com um resultado negativo de 3%, o que deixa os números de São 

Paulo acima dos números do Brasil. O tamanho da queda do PIB de São Paulo é maior do 

que a queda do PIB nacional. Nessa tela nós apresentamos um pouco daquilo que nós 

estamos projetando para a trajetória do crescimento do PIB de São Paulo. A nossa previsão 

é que nós vamos fechar 2015 praticamente nos patamares que nós estamos hoje. Ou seja, 

2,9 negativo. Essa é uma consequência grave para São Paulo, principalmente por conta do 

que isso se traduz fundamentalmente na queda da arrecadação de ICMS. 

Esta projeção mostra a queda da atividade econômica em São Paulo, o quanto ela é 

mais acentuada do que a queda nacional. Enquanto a queda nacional é de 0,9, a nossa é de 

3,0. É óbvio que isso se dá, como será mostrado aqui à frente em razão da alta produção 

industrial paulista. Por isso eu trago aqui também o que está acontecendo com a indústria 

de transformação no Estado de São Paulo e no Brasil. A queda nacional da indústria de 
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transformação no Brasil é 5,4 e em São Paulo é 6,8%, a queda física que nós tivemos nos 

últimos 12 meses. 

Acho que vale aqui uma ponderação sobre essa tela, que é a evolução da crise da 

produção da indústria de transformação no Estado de São Paulo. Essa queda começa a se 

acentuar de uma maneira muito forte a partir dos primeiros meses de 2014, quando o recuo 

de 2,1 para 0,3 acontece e a partir daí a queda é sistemática, acentuada e nós temos hoje os 

patamares de 6,8. A próxima tela trata do mesmo assunto, mas faz uma comparação que eu 

considero importante para a reflexão nossa aqui hoje. A produção física da indústria é 

comparada com as vendas do varejo durante esse período. O tracejado em azul são as 

vendas do varejo, e a produção física da indústria de transformação no Estado de São 

Paulo, em vermelho. O que dá conta do seguinte: as vendas de varejo continuaram 

crescendo a partir fundamentalmente de janeiro de 2009, onde há uma confluência das 

cursas e depois daí a indústria de conformação começa a ficar abaixo das vendas do varejo. 

O que significa que, a partir daí, temos uma forte influência de produtos importados que 

acabam fazendo essa diferença. 

A próxima tela que eu trago é um número que dá conta da evolução da questão do 

número de pessoas com carteira assinada. No último semestre de 2014 e agora medido até 

janeiro de 2015, nós temos uma queda bastante acentuada que no mês de abril girava em 

torno de 166 mil. Nós já temos os números novos da Caged nesse mês de abril, aliás, não é 

Caged, é uma pesquisa do Seade que já joga esse número para 255 mil no Estado de São 

Paulo. Eu tenho essa pesquisa aqui com a distribuição desse problema da perda de espaço 

com carteira em todas as regiões do Estado. Eu trouxe aqui para os senhores, se depois 

interessar a gente pode também discutir esse tema. 

A outra tela que eu trago é a trajetória das vendas do varejo, que tem tido um 

comportamento muito próximo da questão do PIB, andam sempre muito próximas essas 

curvas. Outra taxa é muito importante que é a taxa de desemprego da Região Metropolitana 

de São Paulo, essa é uma taxa cujo acompanhamento é feito sistematicamente, esses 

números são mais confiáveis e dão conta de que hoje nós temos uma taxa de 6%. 

Infelizmente, ela tem uma tendência a aumentar. 

Outra tela que eu trago é onde nós começamos a falar agora sobre a arrecadação do 

ICMS. A primeira tela é uma tela que dá conta da arrecadação nominal do ICMS até abril 
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de 2015. As comparações aqui são sempre do mês de abril e 12 meses antes, o que se 

arrecadou nos últimos 12 meses. O que significa que nós estamos com uma previsão de 

arrecadação hoje na LOA, revisada em função das quedas atuais, uma previsão de arrecadar 

126 milhões, para uma previsão orçamentária de 130,7 bilhões. Essa mesma taxa de 

crescimento nominal de arrecadação do ICMS nos últimos 12 meses, e mostra aqui a taxa 

real de crescimento dela. 

Essa próxima tela nos dá aqui a projeção final, em abril de 2015, o mês em que nós 

tivemos uma queda de arrecadação de aproximadamente 350 milhões, nós tínhamos uma 

previsão de arrecadar -5%. O resultado do mês de maio é muito ruim. Nós tivemos uma 

queda na arrecadação de ICMS na ordem de 728 milhões, quando nós estávamos fazendo 

uma projeção já que a queda giraria em torno de 300, mês. O mês de maio foge 

completamente da curva e a gente espera que seja efetivamente um ponto fora da curva. De 

qualquer maneira, concretamente a queda de arrecadação no mês de maio foi dessa 

natureza. 

A outra tela que trago é o comportamento da arrecadação de ICMS por setores. 

Vamos verificar ali que o vermelho é a indústria, que é a que mais cai, 8,6%; a taxa de 

serviços já sofreu uma inflexão e já é negativa em 3,1, a taxa que sobe é a taxa dos preços 

administrados, fundamentalmente gasolina e energia elétrica, essa que tem a menor queda. 

Ou o menor número negativo ainda é 1,0. Esse gráfico também é um gráfico importante 

para a ponderação com relação à nossa questão fundamental de receita, que é a comparação 

entre a receita de ICMS e o PIB de São Paulo. Nós estamos com um PIB de -3, mas com 

arrecadação de ICMS com previsão de -5,4. 

A próxima tela é uma tela que dá conta de como andam as nossas despesas com 

pessoal no Executivo e a nossa receita corrente líquida. De acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, nós temos o regime crudencial(?) , aqui no caso do Executivo é 

46,55 e nós estamos hoje com 45,81. Essa subida se dá sem que aí tenha sido registrado 

nenhum aumento significativo do salário, se dá fundamentalmente por queda de 

arrecadação. 

Por último, apenas para introduzir, se for do interesse dos senhores, a questão das 

diretrizes orçamentárias que nós apresentamos para a Assembleia para 2016, nós definimos 

uma forma de apresentar esse projeto com as metas e prioridades da administração, as 
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diretrizes que nós estamos definindo para o orçamento, com a organização da estrutura dos 

orçamentos que apresentaremos na assembleia, a alteração da legislação tributária, a 

política de aplicação das agências financeiras de fomento e administração da dívida e 

captação de recursos. 

Esses são os números com os quais se trabalha hoje prevendo a nossa proposta de 

LDB para esse ano e a proposta que deverá também ser apresentada em breve, que é o 

nosso PPA. Em 2015, nós já estamos com o número revisado do PIB estadual, previmos 

uma subida de 1,5, estamos fazendo uma previsão de que o PIB caia 1,01. E, com relação à 

questão da inflação, o IGP, que era 6,01 nós estamos projetando 6,02. Na sequência, 2016, 

2017 e 2018, tudo isso nós apresentamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Por último, sem ser a última tela, eu apresento também os números que estão 

previstos, que nós revisamos para 2015, que dizem respeito à receita fiscal do Estado, que 

nós estamos apontando que será de 182,4 milhões, a despesa de 181 milhões e que nós 

vamos ter um resultado primário de 1,2. É isso o que a LDO traz para este ano. Por último, 

trazendo também uma apresentação da dívida, a consolidação da dívida líquida do estado, 

são números de estoque da dívida e a projeção desse estoque de dívida para os próximos 

anos. 

Nós apresentamos um conjunto de diretrizes para o PPA, e o projeto que deve 

chegar à Assembleia se baseia em diretrizes que são: I - Desenvolvimento econômico e 

sustentabilidade: competitividade e criação de oportunidades; II - Desenvolvimento social: 

qualidade de vida, equidade, justiça e proteção social; III - Desenvolvimento urbano e 

regional: conectividade e superação das desigualdades entre pessoas e regiões; IV - Gestão 

Pública: inovação, eficiência e tecnologia a serviço do cidadão. Essas são as nossas 

diretrizes para o PPA de 2016 a 2019. 

Eu trago aqui também um gráfico que dá conta dos resultados primários e nominal, 

um pouco daquilo que apresentei antes, agora de outra forma, distribuído numa 

apresentação de mais fácil compreensão, onde eu trago a receita fiscal, o resultado primário 

e o resultado nominal que se prevê para a economia de São Paulo para os próximos anos. E 

também trago um gráfico com a dívida consolidada do Estado, com a previsão do que nós 

estamos administrando em 2015, certa subida dessa dívida para 2016 e 2017, com uma 
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reversão de expectativa para 2018 em razão do volume de contratos já realizados pelo 

governo de São Paulo. 

 Trago aqui também, a evolução das despesas com o pessoal do estado, e então com 

todos os poderes inclusos. Então o limite prudencial é de 60%, e trago também por último, 

a situação do regime prudencial das despesas com o pessoal do estado de São Paulo, agora 

de uma maneira gráfica, mais fácil de compreender e também de visualizar as dificuldades 

que nós vamos ter no ano de 2015, com esse problema da queda da arrecadação. O 

orçamento de 2015, eu repito então, os números que nos tivemos aprovados pela Casa no 

final do ano passado, a forma com que eles estão distribuídos para que eventualmente a 

gente possa ponderar sobre eles. 

Queria fazer aos senhores agora uma ponderação um pouco mais objetiva, de caráter 

pessoal: o desafio de 2015 é muito maior do que o que todo mundo imaginava. Nós, 

quando começamos o ano, logo que assumimos a secretaria, no dia 2 de janeiro, tomamos a 

decisão de fazer o contingenciamento em função de uma perspectiva de queda de receita, 

que já se mostrava clara em função do que já havia acontecido no último trimestre de 2014. 

Fizemos uma projeção dessa necessidade e fizemos o ajuste como contingenciamento. O 

problema é que contingenciamento é um recurso que você não deixa entrar no processo de 

gastos para cobrir a eventual frustração de receita. O problema é que a frustração de receita 

tem sido maior do que essa previsão. Portanto, hoje, no mês de maio, é absolutamente certo 

que o que o que era um contingenciamento necessariamente vira um corte, porque não se 

terá o orçamento para se fazer frente a essa despesa. 

A expectativa para o segundo semestre de 2015 tem em conta o histórico da 

arrecadação que sempre é melhor que o primeiro. Por conta disso, as projeções de PIB para 

este ano e de déficit para este ano são melhores do que estão hoje. Porque nós acreditamos 

na possibilidade de um segundo semestre melhor que o primeiro. Melhor hoje não significa 

voltar a atuar positivamente. O negativo pode ser menor do que é hoje, essa é a expectativa 

que se tem. A secretaria trabalha sistematicamente ouvindo o universo acadêmico e as 

previsões de mercado. A recuperação do Brasil, caso a lição de casa seja feita como precisa 

ser feita, com total e integral apoio às alterações e ao ajuste promovido pelo ministro da 

Fazenda, nós trabalhamos com a ideia de que no segundo semestre de 2016 nós podemos 

estar iniciando a recuperação da economia brasileira e, portanto, da economia paulista. 
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É um universo complicado, os governos e os mandatos são de quatro anos, trabalhar 

com uma perspectiva de atuar nessa circunstância não é uma coisa que deixa ninguém feliz, 

mas eu quero dizer aos senhores que acredito que é o momento de termos muita 

responsabilidade, de conversarmos muito, dialogarmos muito porque o desafio que será 

imposto à sociedade paulista e brasileira é realmente muito grande. E não se trata de 

escolher uma política menos ou mais dura, trata-se de cumprir o que é necessário cumprir, 

de se fazer o que é necessário fazer, não tem alternativa para isso, não tem hipótese de fazer 

isso no médio prazo, no longo prazo, vamos esticar a conta e fazer isso mais à frente. Tudo 

isso me parece manifestação de desejo, manifestação de vontade sem nenhuma ponderação 

técnica que embase isso. Portanto, temos que fazer a lição de casa e nós, do governo de São 

Paulo, temos uma orientação do governador no sentido de caminharmos nesse ajuste 

tentando preservar o máximo que conseguirmos os empregos, principalmente os empregos 

que as obras públicas propiciam ao Estado, essa é uma grande preocupação do governador.  

E hoje, na Secretaria do Planejamento, eu quero confessar aqui uma coisa muito 

pouco política para se dizer aqui aos senhores, mas direi: está praticamente impossível 

planejar alguma coisa. Toda projeção que se faz se mostra no mês seguinte pior que a 

anterior. Nós precisamos, no mínimo, bater no fundo do poço. Quando nós tivermos 

convicção que nós batemos no fundo do poço, nós conseguimos fazer conta, nós 

conseguimos fazer projeção com um pouco mais de segurança. Hoje, não é isso o que 

acontece. Como fazer conta se o déficit de arrecadação dobra de um mês para o outro? Mas, 

nós esperamos que em junho não seja assim, que a queda não seja tão grande. Ok, mas está 

muito difícil fazer conta, está muito difícil fazer projeções do resultado que teremos até o 

final de 2015. 

2015 é um ano de muito sacrifício e muita dificuldade, nós teremos que cumprir 

essa meta e acredito que quanto mais rápidos e eficientes formos para cumprirmos essa 

meta, melhor será a perspectiva de avançarmos após ela. Fundamentalmente, eu não quis 

me alongar muito nas explicações técnicas porque acho que a interação aqui talvez seja um 

objetivo mais claro da comissão, por isso me coloco à disposição dos senhores deputados. 

 

 



      9 
 
 

O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Ok, secretário, 

agradecendo a sua fala, abro a palavra aos senhores deputados. Deputado Edson Giriboni 

com a palavra. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Queria cumprimentar o deputado Marcos 

Monteiro, a gente tem acompanhado o trabalho, já fui recebido por ele, já me deu uma aula 

de economia e desse quadro preocupante não só para o Estado de São Paulo, para o Brasil. 

Mas dentro dessa linha de fazer com que o Estado de São Paulo não seja mais penalizado 

na geração de empregos e nos investimentos, eu perguntaria, secretário, se não seria o caso 

de intensificar as parcerias, as concessões, as parcerias público-privadas, no sentido de 

fazer com que o estado não perca a sua capacidade de investimento, de geração de 

emprego. Acho que talvez a gente tenha uma margem grande para avançar, acelerar um 

pouco esse processo no Estado de São Paulo, tendo em vista o cenário não muito favorável 

nesses próximos quatro anos. 

 

 

O SR. MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO – Se eu fizer um discurso muito pró 

Levy aqui eu posso ser criticado, não tem importância, eu preciso fazer. Eu quero dizer o 

seguinte, o caminho adotado por eles me parece o caminho único existente. Nós estamos 

tendo queda de emprego, nós estamos tendo queda de renda, de salário, o que significa, 

portanto, que você não volta a crescer pelo caminho do consumo. Necessariamente, o 

caminho é o investimento, por isso eu acredito que a escolha feita por eles mais uma vez é 

correta. O caminho tem que ser trazer investimento privado, encontrar formas de trazer esse 

investimento privado, uma vez que o Estado vai passar um período com baixíssima 

capacidade de investimento. Os programas de parceria público-privada, as concessões, tudo 

isso necessariamente serão trabalhadas. O problema de São Paulo é que São Paulo já vem 

trabalhando esse assunto há algum tempo, caminhou nesse assunto de alguma maneira já há 

algum tempo e nós temos hoje um problema delicado no que diz respeito às parcerias 

público-privadas, que são as garantias do Estado, nós temos um nível de comprometimento 

de garantias alto. Por essa razão o governador esteve no Banco Mundial recentemente e 
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estuda hoje com o banco a possibilidade de o banco entrar no programa de garantias para 

que esses contratos possam ser dinamizados e voltem a ocorrer por conta disso. 

As concessões são o processo mais simples, mais rápido de fazer, e nós também 

certamente continuaremos atuando na linha que já vínhamos atuando e vamos tentar 

intensificar esse processo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Orlando 

Bolçone com a palavra. 

 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Queria saudar o nobre secretário pela 

competência já conhecida, é a pessoal certa talvez nesse momento de mudança de toda, não 

só economia, mas uma mudança socioeconômica que ocorre no país neste momento. O 

senhor trouxe, inclusive, um termo que o senhor, como economista respeitado conhece, que 

estava até fora já, que é a questão da (ininteligível) inflação, uma questão onde o 

crescimento do PIB não ocorre nem a queda do PIB com a inflação. Normalmente essa 

inflação e o PIB, PIB baixo, são excludentes entre si. Então, é um diagnóstico, eu 

(ininteligível) com o Giriboni e com o Bragato, então é um fenômeno que nos preocupa 

muito. Eu vou me permitir um ponto geral, que é o contexto, um pedido de que nós não 

podemos nos esquecer da questão do desenvolvimento regional. É, talvez, um dos temas 

mais debatidos aqui nessa Casa. E nesses instantes em que os fenômenos macroeconômicos 

quase que inundam o pensamento e as ações, nós deixamos de pensar políticas de 

desenvolvimento local e regional. E a pasta do senhor tem um aspecto fundamental nesse 

aspecto. Então, as políticas, o próprio PPA, eu acredito, vai retratar, vai propor políticas 

talvez até inovadoras dentro desse contexto. 

A outra é a estratégia de se adotar programas que já estão consolidados, que já estão 

em andamento, até por uma questão de economia, se dar sequência a programas que não 

têm custos novos de implantação. Caso da Secretaria de Desenvolvimento regional, 

Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria do Trabalho e Emprego, tem diversos 

programas que vem sendo bem sucedidos e que eu acredito que teriam que ser, se me 
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permitir modestamente a sugestão, que eles possam continuar em andamento. E de temas 

pontuais, pedir um diagnóstico do senhor na questão da... foi um trabalho aqui na 

Assembleia que, embora nós não tivéssemos poder para isso, foi discutido muito, inclusive 

através de seminários, lembro ao deputado Bragato, acho que transcende desde quando o 

deputado já era presidente, que é a questão da indexação da dívida IGP, da dívida do 

Estado. No caso da cidade de São Paulo, é um impacto muito excelente na dívida do 

Estado, então, qual seria o impacto. 

Segunda questão pontual também seria a questão com o aumento do dólar em 

relação ao real, o impacto na dívida pública do estado. Então, nós temos compromissos 

contratados em dólar e vamos ter que produzir mais reais dentro desse contexto. E uma 

última informação pontual, a última vez que esteve com o deputado Zerbini, a questão dos 

aeroportos, se tem uma sequência, qual o diagnóstico que se tem com relação a 

possibilidades de concessões, visto que hoje é uma preocupação que há dias discutia com o 

deputado Bragato que são estruturas que existem e que são serviços estratégicos, em 

especial os nossos aeroportos regionais. Eles têm um papel fundamental da atração do 

investimento, o empresário precisa de rapidez, de facilidade de deslocamento, em especial, 

o empresário do exterior. Então, seriam essas observações, pedir esses esclarecimentos, e 

cumprimentar o senhor. É uma admiração, que eu já conheço o seu trabalho como técnico 

de muito tempo, e acredito que o senhor é a pessoa certa para o momento que o Estado e o 

país vivem. E São Paulo tem que dar esse exemplo para o país. Obrigado. 

 

 

O SR. MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO – Deputado Bolçone, agradeço, eu 

quero confessar ao senhor que eu não escolho o momento de estar nos lugares, 

normalmente alguém diz para a gente que tem que estar lá naquele momento. Eu estava no 

Paula Souza em 1995, no momento em que aquela instituição devia 90 milhões de dólares, 

enfim, um momento muito delicado. Portanto, a minha trajetória não é feita de momentos 

muito fáceis não. Não sei se eu fui convidado porque o momento era difícil, mas o fato é 

que eu não tive ainda, na minha passagem pela vida pública, momentos de muita bonança 

não, sempre momentos delicados em que a gente precisa estar muito atento ao que vai 

fazer. 
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Eu começaria comentando o seu questionamento com relação à dívida de São Paulo 

para dizer que, de fato, a negociação da dívida como proposta tem um impacto muito 

maior, no caso da dívida da Prefeitura de São Paulo, por conta do perfil da dívida da 

prefeitura, o que no caso de São Paulo, o programa de negociação como está sendo 

proposto e negociado, beneficia São Paulo a partir do ano de 2022, antes disso não. Então, 

isso não tem um impacto para nos favorecer neste momento. 

A questão da dívida em dólar não há dúvida que ela aumenta os nossos 

compromissos, quando os pagamentos são em dólar, mas nesse caso há até para o ano de 

2015 uma compensação, porque alguns financiamentos chegaram ao seu final e quando 

você faz a repactuação em dólar tem um saldo e isso acaba te dando alguma folga. O senhor 

fez também um comentário com relação aos aeroportos. A questão dos aeroportos, nós 

sempre tivemos o problema da concessão dos aeroportos, a discussão toda sobre as 

concessões de aeroportos, elas são concessões do Governo Federal, vão ser repassadas para 

o Estado, e aí então o estado vai poder fazer a operação? Enfim, essa discussão não é uma 

discussão que tenha terminado. De qualquer maneira, não há nenhuma dúvida de que com a 

redução da capacidade de investimento futura do Estado esses aeroportos não poderão 

esperar esse tempo de recuperação, essa é a minha avaliação. O tempo de recuperação não 

se enquadra com a necessidade que alguns desses aeroportos, de Ribeirão Preto, Rio Preto, 

tem alguns aeroportos que têm realmente uma demanda que já justificam hoje 

investimentos mais rápidos. A alternativa provavelmente seja parceirizar esses programas, 

que é o que o Governo Federal está tentando fazer. Se eles fazem ou se nós fazemos é um 

detalhe, o importante é que a economia de São Paulo precisa que isso aconteça. 

O desenvolvimento regional, que era o tema principal, deixei por último, já estava 

me esquecendo. Nesse momento, o desafio é muito grande para a Grande São Paulo por 

conta da concentração da atividade industrial nessa região, portanto, o impacto de emprego 

vai ser maior aqui. Por outro lado, nós temos um quadro muito delicado, muito grave, com 

os municípios. A repercussão dessa crise econômica pega o município no contrapé, não 

tenho a menor dúvida disso. De alguma maneira, a capacidade do município de se adequar 

a um momento como esse é muito menor que o Estado, muito menor que a União. Portanto, 

nós precisaremos ter muita atenção com essa questão da política de desenvolvimento 

regional porque nós vamos precisar estar muito próximos dessas decisões. Precisamos 
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buscar modelos que efetivamente acarretem investimentos para determinadas regiões do 

Estado. Acho que o Estado tem que exercer aí o seu papel indutor de uma maneira forte, 

pensando certamente, inclusive, em políticas tributárias, que permitissem isso. Não é, Vaz? 

O Renato não ia gostar dessa conversa, mas eu sou obrigado a dizer que eu acho que esse é 

um instrumento que poderá estar a nossa disposição nos próximos dois ou três anos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Teonílio 

Barba com a palavra. 

 

 

O SR. TEONÍLIO BARBA – PT – Boa tarde, nobres deputados, secretário Marcos 

Antônio Monteiro. Primeiro, você mostrou que o Governo Federal está fazendo um corte de 

1,2 no orçamento, economizando 69,9 bilhões de reais, 70 bilhões; que o Estado de São 

Paulo vai ter que fazer 1,8 do seu orçamento. Eu queria entender porque essa diferença e as 

áreas onde estão destinadas esses cortes, o planejamento em cima disso. Em que área que 

eu vou cortar, no investimento em áreas sociais ou investimento na indução da economia? 

Segunda coisa é que na teoria keynesiana, nós estamos na contramão da história, 

porque eu também tenho criticado a política de corte de gastos do governo da presidenta, 

que é do meu partido, que eu não tenho problema de fazer a crítica. Não pelas medidas 664 

e 665, mas exatamente quando você corta 7,5 bilhões do Minha Casa, Minha Vida, 12 

bilhões da educação, 6,5 bilhões no transporte e 7 bilhões na saúde. E o Estado de São 

Paulo também vem tomando essa mesma prática. O Estado fez até agora um 

contingenciamento onde o corte nas áreas da saúde, somando o contingenciamento mais o 

corte é 1,6 bilhão de reais. Então, na teoria keynesiana é o contrário, o Estado tinha que ser 

indutor, fomentar e investir para exatamente alavancar a economia. A teoria keynesiana é 

isso, eu gosto muito dessa teoria, não é o meu ídolo, é lógico, mas é uma teoria pelo menos 

dentro de um modelo capitalista, é o modelo desenvolvimentista. Então, acho que tanto o 

Estado de São Paulo quando o Governo Federal estão indo na contramão da história. Nós 

preferimos que o Estado atue para ajudar a alavancar a economia, alavancar a educação, 
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segurança pública, saneamento básico. Então, os cortes do governo estão muito claros na 

sua apresentação ali onde eles vão ser feitos. 

Terceira coisa é qual é a capacidade do Estado, já que o Estado não é dono de meios 

de produção, então você não consegue produzir receita. A única maneira de o estado 

produzir receita é arrecadando. E para arrecadar você tem que tem um setor industrial em 

todos os ramos de atividades econômica e no Brasil nós temos algo em torno de 27 ramos 

de atividade econômica, e São Paulo tem quase todos esses anos. São Paulo tem 

praticamente todos os 27 ramos de atividade econômica que existe no Brasil, ou seja, na 

indústria, no agronegócio, na agropecuária, no serviço, comércio, pesquisa, 

desenvolvimento. Qual é a capacidade do Estado de fazer uma intervenção junto ao setor 

privado para que nós possamos alavancar e você melhorar a arrecadação do ICMS, porque 

é a receita do Estado. 

Realmente, nós reconhecemos aqui que teve uma queda da produção industrial 

muito forte, faz muito tempo que não havia esse tipo de queda. Teve na indústria 

automotiva, na indústria de transformação uma queda muito forte, na indústria automotiva 

o mês de maio agora foi 27% de queda no consumo e queda na produção, quando o 

segmento do setor foi o setor de caminhões e a queda maior ainda, em algumas empresas 

chega até a 60%, mas o setor de máquinas agrícolas está muito forte porque o agronegócio 

demonstrou uma capacidade de fazer receita e de até crescer o número de empregos. Não 

sei se você chegou a ver a reportagem de ontem à noite e a de hoje, cresceram os empregos 

no agronegócio em 1%. Então, qual é a capacidade, o Estado tem ou não tem capacidade de 

fazer isso? O Estado tem política para isso ou não? Ou o Estado quer deixar a política de 

que o mercado reaja sozinho? Porque a teoria keynesiana é que todo momento que o capital 

entrava em crise, o mercado estivesse em crise, o Estado tinha que entrar e atuar para poder 

tirar da crise. Se tem isso no seu plano, no seu horizonte de Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico. 

 

 

O SR. MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO – Primeiro, deputado, dizer o 

seguinte, boa parte da teoria foi aplicada no final do governo passado pelo Guido Mantega, 

que usou os instrumentos que tinha, desonerações, etc, para tentar melhorar as condições da 



      15 
 
 

produção. O problema é que o restante da conjuntura mundial não conspirou na mesma 

direção, e o fato é que isso não gerou o resultado que se esperava e, por conta disso, você 

tem os problemas que tem hoje. 

Obviamente, em momento algum o Estado poderá abrir mão dessa responsabilidade 

que tem de ser um indutor, de ser um preparador das tendências da economia, e criar 

mecanismos que lhe permitam ajudar a construir uma saída para isso. No caso de São 

Paulo, isso é mais complicado porque nós dependemos da política nacional. São Paulo não 

é uma ilha para a qual não existam consequências, existem e elas são muito graves. E nesse 

momento, para a nossa preocupação, são mais graves para o país. Portanto, a nossa política 

indutora terá que ser definida num processo macroeconômico, que é uma responsabilidade 

do Governo Federal. Eu não tenho dúvida de que isso acontecerá porque todos nós que 

lidamos com essa questão hoje, do orçamento público, de finanças públicas, estamos muito 

preocupados com a falta de horizonte que nos cerca hoje. 

Lógico, todo mundo, seja de que instância de poder nós estamos falando. E, 

necessariamente, essa é a maior discussão certamente que se está fazendo no âmbito do 

Governo Federal. A exportação com o dólar mais alto, provavelmente, foi pensada lá atrás 

como a melhor alternativa para isso. Ela não se mostrou ainda essa alternativa porque 

outros mercados, além do brasileiro, também fizeram ajustes na sua moeda, caso do 

mercado indiano, caso do mercado comum europeu. E a exportação padece hoje da falta de 

crescimento consistente da maior economia do mundo, que é a americana. Por essas razões, 

a exportação não tem trazido resultados que, eventualmente, pudessem ser buscados numa 

outra conjuntura econômica. Por isso, é muito grande a dificuldade hoje de se definir qual a 

estratégia que se vai adotar. A estratégia é óbvia, que precisa ajudar, precisa construir uma 

estrutura de apoio para que o momento em que se encontrar o caminho ele seja trilhado, 

isso é uma responsabilidade do Estado. Agora, este caminho hoje não está claro, este 

caminho hoje não é conhecido, e, portanto, é grande a dificuldade de lhe dar uma resposta 

de uma maneira mais objetiva como, provavelmente, o senhor deseja. 

Em relação à questão dos cortes, eu quero dizer para o senhor o seguinte, nós 

tivemos uma estratégia um pouco diferente do Governo Federal, até porque, vamos 

estabelecer as diferenças. Primeiro, a nossa Lei de Execução Orçamentária, do Governo 

Federal, foi publicada no dia 20 de janeiro, ela foi aprovada somente agora, há pouco 
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tempo. Com isso, se tem uma diferença muito grande de estratégia. No primeiro momento, 

qual foi a nossa estratégia? Vamos cortar custos. Vamos cortar custos significa o seguinte: 

toda máquina, de alguma maneira, tem, eventualmente, gorduras que podem ser 

sacrificadas num momento como esse. Esse esforço foi feito, nós conseguimos uma 

administração de custeio na ordem de 1,8 bilhão, e fizemos alguns ajustes de pessoal, e 

agora está claro que isso não é o suficiente. Nós vamos ter que fazer muito mais do que 

isso, porque a distância ainda é grande. 

Onde se está cortando? Num primeiro momento, nós preservamos as áreas sociais: 

saúde e educação, foram preservadas porque o contingenciamento de todas as outras áreas 

foram maiores do que dessas áreas. De qualquer maneira, essas áreas tiveram 

contingenciamento, mas, na prática, esse contingenciamento já acabou, porque são duas 

áreas com um volume de contrato e de necessidade de tal dimensão que elas praticamente 

já saíram do processo de contingenciamento, apenas essas duas áreas hoje. Como é que nós 

vamos fazer os cortes que faltam no restante do orçamento? Esse é o grande problema. 

Talvez fosse mais fácil responder no dia que a gente tiver clareza de quanto nós vamos 

precisar cortar, e disso que reclamei assim que terminei minha fala. Está muito difícil fazer 

essa conta, está muito difícil concluir esse número, porque a arrecadação tem oscilado de 

uma maneira muito forte. 

Essa queda de 720 milhões no mês de maio desequilibrou completamente as nossas 

projeções. Mas o fato é que nós teremos que fazer cortes preservando o máximo possível 

áreas sensíveis ao cidadão, teremos que buscar preservar no limite o investimento para 

evitar que ele se transforme em mais desemprego que nós já temos. Ou seja, não é um 

desafio simples, e é um desafio que certamente terá que contar com o apoio da Assembleia. 

Porque em breve nós teremos aqui, deputados, um orçamento onde a despesa de 2015 pode 

precisar caber dentro da receita de 2013, e isso não é simples. Mas, é esse o quadro que 

eventualmente nós podemos ter que enfrentar quando da discussão do orçamento aqui na 

Casa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Nosso vice-presidente, o 

deputado Léo Oliveira quer usar a palavra. 
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O SR. LÉO OLIVEIRA – PMDB – Pela ordem, senhor presidente. Só na questão 

da estratégia do Estado, se tem algum plano estratégico contemplado em relação a fomentar 

o setor privado. 

 

 

O SR. MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO – Olha, nesse momento todas as 

estratégias estão sendo pensadas, uma delas foi aquela que foi colocada aqui pelo Giriboni. 

Vamos tentar parceirizar? Lógico, como já está tentando também o Governo Federal. A 

outra é: quais serão os segmentos da economia que terão possibilidade de alavancar esse 

desenvolvimento? É disso que nós precisamos saber. Não é possível alavancar a economia 

com todos os segmentos, isso seria impossível. Necessariamente, vai ter que se escolher 

segmentos onde você vai fazer essa tentativa. É este quadro que nós estamos esperando 

uma estratégia do Governo Federal para fazermos a nossa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Léo com a 

palavra. 

 

 

O SR. LÉO OLIVEIRA – PMDB – Primeiramente, agradecer a visita do 

secretário a esta Casa de Leis, parabenizar pela performance diante da pasta, da Secretaria 

de Planejamento, e dizer que a gente fica assustado com os alarmantes números 

apresentados por nós nesta tarde onde podemos acompanhar no primeiro trimestre uma 

queda de 5,4%, como o senhor bem disse, na arrecadação, e somente no mês de maio uma 

projeção que dobra de 300, que era a previsão de queda, vai para 700. Quer dizer, a gente 

percebe que as ações que estão sendo tomadas talvez não estejam dando resultados nesse 

momento. E nós vimos aqui muitas explanações em relação ao comportamento do poder 

público sobre concessões, e vimos ontem um grande pacote sendo lançado pela presidente 

Dilma, com aeroportos, ferrovias, enfim. 
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Mas, sabemos que todas essas medidas são medidas que darão resultado a médio e 

longo prazo. O senhor citou, inclusive, o aeroporto de Ribeirão Preto, eu sou daquela região 

de Ribeirão Preto. O aeroporto começa, juntamente com aquela parceria do Governo 

Federal, a sua reforma a partir do mês de setembro, uma junção dos três poderes, 

municipal, estadual e federal. Mas, tudo o que a gente percebe é a médio e longo prazo, e as 

quedas ocorrem de forma real nesse exato momento.  

A nossa região, secretário, é talvez o maior polo sucroalcooleiro do mundo. E, 

infelizmente, não teve a atenção devida do governo e atravessou um momento difícil e 

atravessa talvez o momento mais agudo de toda a sua história, gerando milhares, e 

milhares, e milhares de desempregos. Só na cidade de Sertãozinho, aquela região, mais de 

560 postos de trabalho foram fechados. Daí, a gente começa a entender os resultados desses 

números negativos, onde a indústria caiu 8,6%. 

Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, a nível de sugestão, secretário. Uma 

região que produz uma energia limpa, uma energia diferente do petróleo, que é fóssil, uma 

energia que vem da biomassa, não seria o momento do governo... E algo que dá para se 

fazer agora, neste momento, estamos no início da safra, não era o momento de o governo 

montar um comitê, um grupo, uma força tarefa para travar um diálogo junto ao Governo 

Federal para que promova políticas definidas para o setor e possamos provocar o 

crescimento de imediato, gerando mais empregos, mais renda, mais divisas para o Estado. 

Apenas a título de sugestão, secretário. 

 

 

O SR. MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO – Eu agradeço e concordo com a 

avaliação do deputado. O governo de São Paulo tem com o setor sucroalcooleiro uma 

relação antiga, uma relação de... O pagamento de ICMS do setor sucroalcooleiro foi 

trabalhada de maneira diferenciada pelo governo de São Paulo já em momentos anteriores, 

o grau de dependência da economia de São Paulo do setor é importante, e nós precisamos 

sim nos juntarmos a esse processo proposto pelo deputado, onde fique clara a necessidade 

que a região de Ribeirão, que o Estado de São Paulo tem de maior cuidado com esse 

segmento. A política de combustíveis adotada anteriormente trouxe um prejuízo enorme 

para o setor, as consequências para o setor certamente estão computadas nesse 8,6. Estamos 



      19 
 
 

vivendo um momento agora de melhora, com a alavancagem dos preços de combustível o 

setor começa a ter um pouco mais de fôlego, mas acho também que esse momento é de 

buscarmos convencer o Governo Federal de que a melhor política para o segmento é uma 

política que reconhece o fato de que subsidiar esse segmento de combustíveis não é uma 

boa prática e que no futuro algum compromisso o governo deve ter na política de preços 

com relação a um segmento que precisa permanentemente investir e precisa 

permanentemente produzir. Nós estamos recuando na nossa capacidade de produção 

sucroalcooleira, o que é péssimo sob todos os aspectos. Tivemos graves problemas de 

desinvestimento em regiões como Araçatuba, Presidente Prudente e isso preocupa muito. E 

nós permanecemos com a convicção de que esse é um segmento que merece toda a atenção 

do governo de São Paulo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Rillo com a 

palavra. 

 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Agradeço a presença do secretário aqui, 

antes de fazer algumas perguntas, deputado Léo, eu não entendi quando você falou que o 

governo não investiu no setor sucroalcooleiro, que governo você estava se referindo, 

estadual ou federal? Se teve um segmento neste país que recebeu muito recurso foi esse 

segmento. E se teve um setor que botou o seu dinheiro em outro lugar que não fosse 

investimento também foi esse segmento. 

 

 

O SR. LÉO OLIVEIRA – PMDB – Só um aparte deputado, senhor presidente, só 

um aparte. Eu queria deixar bem claro, deputado Rillo que eu não estou aqui defendendo 

usineiro, eu estou aqui defendendo trabalhadores, os postos de trabalho que deixaram de 

existir na nossa região, só isso deputado. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Sim, é que esse segmento tem que ter a 

responsabilidade de fazer investimento, de mudar a tecnologia, de gerar energia limpa, de 

mudar o seu equipamento para na entressafra trabalhar com outra matéria-prima. É que é 

um setor que não quer fazer isso, eles querem investimento sem risco, querem que o Estado 

continue subsidiando. E todos nós sabemos da descoberta da reserva de petróleo nos 

Estados Unidos e no Brasil e que isso muda completamente a perspectiva e quase joga uma 

pá de cal no pró-álcool. Mas, enfim, só para... Porque eu acompanhei um pouco de perto e 

sei dos benefícios para a economia e da tragédia social e econômica para as regiões. Por 

onde as usinas passam deixam desastres devastadores também. E o Estado, infelizmente, se 

omite, viu deputado, nessa discussão e deixa os pequenos municípios única e 

exclusivamente dependentes dessas usinas. Fora o problema da arrecadação, que às vezes 

um município fica com prejuízo e outro que fica com a lucratividade. Mas, enfim, só para 

entrar um pouco no debate. 

Secretário, eu queria saber um pouco a posição do senhor sobre o fechamento do 

Cepam e da Fundap. Nós sabemos que essas duas instituições geram receitas próprias para 

o Estado pelas atividades de formação e de capacitação que elas exercem. Nós estamos nos 

deparando aqui com esse debate na Assembleia, e eu gostaria de saber a opinião do senhor 

sobre isso, sobre a extinção, saber a justificativa para extinguir esses órgãos e qual é a 

efetiva economia que a extinção desses órgãos vai gerar para o Estado. E uma preocupação 

importante qual o destino dos servidores dessas instituições. Não sei se o senhor tem aqui, 

se é possível responder e depois enviar o número de comissionados existentes na Fundap e 

no Cepam. Essa é a primeira pergunta, depois, como eu tenho uma distinta, deputado 

Mauro Bragato, eu preferia que respondesse essa. 

 

 

O SR. MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO – Com relação ao Cepam e à Fundap, 

a posição do governo está expressa pelo projeto encaminhado à Assembleia Legislativa, 

que propõe a extinção das duas fundações. A nossa conclusão é de que as fundações não 

atendem mais ao objetivo ao qual foram propostas quando da sua criação. Especificamente 

no caso do Cepam, é um organismo que prestou um enorme serviço à sociedade de São 

Paulo, aos municípios paulistas, dando apoio quando da construção... Me lembro muito da 
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atuação do Cepam na constituinte do Estado, no auxílio aos municípios, no auxílio à 

estruturação dos departamentos de educação dos municípios. Enfim, eu tenho aqui várias 

histórias para contar de excelentes atuações do Cepam no passado, mas, é passado. Hoje, o 

Cepam não atende mais essas necessidades, o número de prefeituras que mantêm convênio 

com o Cepam são 67 prefeituras, que mantêm um convênio de apoio jurídico, apoio esse 

que não precisa estar no Cepam para ser oferecido. E por essas razões nós entendemos no 

governo que o Cepam não faria mais sentido permanecer existindo, e a decisão foi essa, 

encaminhada à Assembleia para avaliação, se nós temos razão ou não. 

Quanto à Fundap, o processo é mais complicado, porque é uma estrutura concebida 

para dar apoio ao crescimento da administração pública de São Paulo, também tem 

excepcionais serviços prestados no passado, mas, infelizmente, por uma questão estrutural, 

essa renovação de quadros não aconteceu. Hoje nós entendemos que ela não atende mais às 

necessidades do Estado e a decisão do governo foi encaminhar também o projeto de lei para 

a ponderação aqui da Assembleia. 

Eu não tenho aqui exatamente os números dessa economia, mas quando se fala da 

geração de recursos próprios o conceito é muito curioso, porque essa geração de recursos 

próprios não cobre folha de pagamento dessas duas estruturas, portanto, não sei que 

geração de recursos próprios é essa que se entende ser capaz de cobrir as despesas do 

Estado. Os números dessa economia posso me comprometer com o deputado de fazer o 

encaminhamento desses números, não os tenho aqui, não os preparei para hoje, mas me 

comprometo em fazer o encaminhamento. 

Com relação aos servidores da instituição, a nossa proposta, caso ela seja aprovada 

aqui pela Assembleia, é manter os funcionários estáveis dessas instituições, fazer a 

distribuição deles entre outras estruturas que o Estado tem e que atualmente tem 

necessidade do trabalho deles. Os funcionários comissionados serão dispensados. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Rillo com a 

palavra. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Secretário, uma das manifestações aqui do 

Decano do Tribunal de Contas do Estado, Roque Citadini, diz o seguinte, que tem 

acompanhado ao longo dos anos uma sequência de obras que foram adiadas e que não 

cumpriram os cronogramas ajustados. Ele classifica ainda como vexatória a situação e disse 

que, como relator de alguns processos do Metrô, como os demais membros do colegiado, 

tem recebido informações desencontradas. Ele está se referindo aqui à ausência de um 

plano de investimento no Estado transparente, aberto, são várias as manifestações do 

tribunal em relação a isso. Eu poderia citar aqui o PAC como um exemplo de plano de 

investimento aberto, que tem um acompanhamento, Minas Gerais, com o próprio PSDB, 

teve um plano, Santa Catarina possui, inclusive, um geo-referenciamento com obras 

executadas em todas as regiões. Queria saber qual é a dificuldade que o Estado tem em 

organizar um plano de investimento e torná-lo público por região, para que tenha um 

acompanhamento. 

 

 

O SR. MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO – Primeiro acho que a crítica do 

conselheiro é inadequada, esse plano de investimento existe. O que o deputado pode estar 

questionando, e aí eu tendo a concordar com ele, é o processo de divulgação disso, que 

talvez possa ser questionado. Mas, eu pediria licença ao deputado para fazer um pouco um 

exame do quadro atual. Qual é a dificuldade nossa de fazer planejamento? Além de tudo o 

que eu falei até agora com relação à questão da arrecadação, etc, nós temos um problema 

muito grave que é o seguinte: nós quando fizemos o nosso plano de investimento, nós 

buscamos os agentes financeiros, conseguimos os agentes financeiros e estabelecemos um 

programa de investimento para o Estado. 

Esse programa de investimento tinha a convicção de que aconteceria o que 

aconteceu em 31 de dezembro de 2014, quando o ministro Guido Mantega publica o 

aumento da capacidade de endividamento do Estado de São Paulo para mais 15,6 bi. Nesse 

momento, como a negociação já havia sido feita com os agentes, nós entramos com o PAF 

de R$7 bilhões no Governo Federal, tudo isso para dar conta do volume de investimentos 

que nós já temos em andamento. Temos a capacidade de endividamento, entramos com o 

pedido de liberação. O que aconteceu é que nós fizemos isso na contramão, ou seja, quando 
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chegou o Levy que nos disse o seguinte: agora para tudo. E São Paulo tem um problema 

muito grave, se você liberar o PAF para São Paulo, São Paulo põe esse dinheiro na veia da 

economia no dia seguinte, óbvio, você tem muita coisa em andamento. Ao contrário de 

outros Estados, que demandaram procurar os seus agentes financeiros, fazer os seus 

processos licitatórios, etc. 

O que significa uma coisa muito curiosa, São Paulo hoje paga um altíssimo preço 

por ser eficaz. A fala do ministro se deu na seguinte direção: no momento em que eu estou 

permitindo que a inflação suba, que eu estou limpando a economia, estou rastelando a 

economia, eu não posso liberar 7 bilhões para São Paulo fazer os seus financiamentos 

porque isso vai para a veia da economia e isso atrapalharia o projeto nacional. 

Compreendemos isso, entendemos isso e estamos fazendo nosso esforço. 

Mais que isso, nós temos um processo decorrente de 2013, junho de 2013, que foi o 

processo de protestos que todos nós tomamos conhecimento. Naquele momento nós fomos 

procurados pelo Governo Federal que nos solicitou fazer parte de programas de mobilidade 

aqui em São Paulo. A proposta nos pareceu extremamente positiva e nós concordamos, até 

porque isso nos permitia tirando o recurso que o Governo Federal traria para outras obras 

que a gente poderia iniciar. Isso está acontecendo na linha 9 da CPTM, Grajaú, e na linha 

13, que é a linha do aeroporto. Em 4 de dezembro de 2014 nós assinamos o contrato com a 

Caixa Econômica Federal para o programa da linha 9. Até hoje nós não recebemos um 

tostão. Estamos permanentemente conversando com o Ministério das Cidades, 

permanentemente conversando com a Caixa Econômica Federal, que tem um problema de 

fluxo de caixa. Eu estou trazendo o problema e estou apresentando a desculpa deles 

também, certo? Tem problema de fluxo de caixa, e com isso, para não parar a linha 9, parar 

completamente, porque ela está completamente fora do ritmo que deveria estar, por quê? 

Porque essa é uma linha totalmente financiada pelo Governo Federal, seriam 500 milhões 

de reais, até agora não pôs um tostão e nós estamos lá segurando à base do tesouro do 

Estado, o que acaba atrapalhando outras obras. 

Ao contrário, por exemplo, do que acontece com a linha 5 do Metrô, que tem 

financiamento do BNDES, já recebeu esse dinheiro do BNDES e, portanto, vai até o final 

sem nenhum tipo de problema. Então, hoje quando se fala de obras no Estado de São Paulo 

é muito delicado o estágio porque nós temos hoje uma altíssima dependência da política 
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econômica nacional e da estratégia que o ministro vai adotar daqui para frente. De qualquer 

maneira, isso atrapalha os nossos projetos de aplicação. Eu não estou justificando nada, 

estou só explicando. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Vaz de Lima 

com a palavra. A bancada de Rio Preto aqui na comissão é forte, hein? 

 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Queria cumprimentar os pares, o presidente, o 

vice, os colegas e o secretário, agradecer pela exposição e dar uma palavrinha breve. Eu 

ainda estou no entremeio das discussões de Brasília e daqui, estou iniciando agora, e não 

tem como, presidente, eu vez por outra voltar lá e participar, voltar a minha mente e a 

minha participação em Brasília. Então, começar a minha fala, não quero contrapor, não 

quero fazer política, um pouco pelo que o deputado Rillo colocou aqui no final. Não estava 

na minha cabeça, as discussões são interessantes. Quando eu cheguei lá em Brasília, o 

primeiro projeto de lei que eu apresentei na minha área foi um projeto de lei que até 

tramitou bem, criando um fundo nacional de investimento em infraestrutura. Sabemos que 

o investimento em infraestrutura é, sem dúvida nenhuma, o maior precursor de tudo, vai 

gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar tributos, e tal. E até caminhou bem, o presidente 

nomeou lá uma comissão, eu fui também para a comissão, e conseguimos aprovar na 

comissão. 

O que era basicamente? Estados e municípios grandes fizeram uma repactuação 

com o Governo Federal. São Paulo, por exemplo, paga mensalmente 12% da corrente 

líquida, que representa quanto, secretário? Tem de cabeça? 16, eu ia falar isso. A última vez 

que vi era 1,2 bi, qualquer coisa que vai chegar nisso daí. E a Prefeitura de São Paulo 

também paga uma barbaridade, paga muito. Porque quando foi feito lá atrás, secretário, eu 

estava aqui, fui relator da matéria, o governador Mário Covas optou por pagar 20% na 

frente, foi quando nós entregamos o Banespa, Ceagesp, Aeroporto de Congonhas, e 

reduzimos a nossa taxa de juros. 
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Quando a prefeita Marta fez aqui em 2000, ela não fez o aporte inicial, portanto ela 

ficou com o juro maior. Então, o perfil da dívida dela é diferente, o pagamento é diferente. 

Mas eu pedi para o pessoal, a ideia era minha, mas quem formulou foi um pessoal da 

Unicamp, não tem problema nenhum. Os Estados todos devem, uns um pouco mais, outros 

um pouco menos, grandes municípios também, temos um problema real que é o problema 

da contabilidade, até porque esse estoque de dívida foi levado a organismos internacionais 

para a garantia. Mas, nada impede que o Governo Federal, se realmente está disposto a 

ajudar estados e municípios com dificuldade, faça uma coisa apenas na conta gráfica. 

Recebe todo mês, coloca-se numa conta aparte, que eu chamei lá de fundo nacional de 

investimento em infraestrutura, e os Estados e municípios, com o Governo Federal, dizem 

“onde nós vamos investir”? O governo pode, inclusive, dizer onde quer que invista. “Não, 

eu quero que invista apenas em transporte de massa”. Não há problema, me apresente os 

projetos e nós aprovamos a quatro mãos, e vocês podem ir destacando isso. Olha o que nós 

estamos falando: o governo de São Paulo, o estado, poderia ter neste ano 16 bilhões para 

fazer investimento, por exemplo, só em transporte de massa. A capital poderia ter 4, o Rio 

teria, Minas teria, assim por diante, sem mexer na contabilidade. Mas era uma sinalização 

clara do governo central em dizer: nós queremos sim dar uma volta na economia do país a 

partir do investimento em infraestrutura, que vem caindo vertiginosamente. 

Só estou lembrando disso porque chegou a ser aprovado na comissão, está para ser 

pautado, o governo nunca deixou pautar. Na macro, uma comissão que a gente faz mista, de 

deputados e senadores, nós conseguimos aprovar, só que não vai para a mesa, não vai para 

a pauta. O Estado de São Paulo também tem problemas com obras que estão aí, ou algumas 

até paralisadas por algum motivo aí, outras até tocando mais vagarosamente. Também lá 

em Brasília tem uma comissão que é diferente daqui, lá é mista a de orçamento. Fui para lá 

e fui coordenador de um grupo de trabalho, que lá tem outro nome, só de obras paralisadas, 

João Paulo, no Governo Federal. A Comissão Mista de Orçamento se divide lá em três ou 

quatro atividades, uma delas é obras paralisadas, um horror o que tem, de todo tipo, em 

todas as cores. E também nós enfrentamos isso aqui, é um problema para nós também 

porque muitas vezes o próprio Tribunal de Contas pede para paralisar, às vezes a Justiça 

pede para paralisar, às vezes foi só um projeto base que depois criou-se um tremendo 

problema na hora de executar. Então, isso tudo é um negócio bastante problemático. 
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Por isso que eu acho que nós estamos agora num momento, eu digo o Brasil, 

situação, oposição, nós todos estamos num momento muito difícil de apontar o dedo um 

para o outro. O que eu acho que aconteceu aqui nesta tarde, vis-à-vis o que vi nos últimos 

quatro anos, secretário, foi uma enorme sinceridade de parte de Vossa Excelência. 

Desculpe, mas chega a ser sincericídio, colocar nua e cruamente o que está acontecendo. 

Não foi isso o que eu vi quatro anos lá em Brasília. Lá em Brasília era só “up”. Eu me 

lembro da primeira vez que a presidente da Petrobras foi para lá, a Graça, foi por uma 

convocação minha. A Petrobras não era a 8ª, era a 9ª maravilha do mundo, e todo sabendo 

do que já havia, nós já tínhamos Passadena, tínhamos tudo isso. Então, eu acho que está na 

hora... Veja bem, não estou fazendo crítica, não estou querendo politizar a coisa, acho que a 

gente tem que começar a discutir os assuntos nesse nível. Quer dizer, nós estamos com um 

problema, Léo, nós estamos com um problema. Eu acompanho a arrecadação diariamente, 

o Bolçone também é de lá, é isso mesmo, 700 e tantos milhões, como é que nós vamos 

fazer? Nós não conseguimos num toque de uma varinha mágica resolver esse problema. 

Ah, seria bom se a gente conseguisse fazer isso aí. Oh, vou fazer uma lei, dá para aprovar 

aí, nós estamos aqui aprovando. A partir do mês que vem ninguém sonega mais, acabou a 

sonegação. A partir do mês que vem todo mundo tem que declarar e pagar. 

Quer dizer, nós não temos como fazer isso, então, acho que está na hora, 

honestamente, de nós, a partir de São Paulo, inclusive, fazer esse nosso pacto. Nós vamos 

ver quais são as coisas positivas em que a gente pode convergir. Todo mundo, quem é que 

ganha numa crise dessa? Ninguém. É claro que lá em Rio Preto nós vamos ter problema e 

você vai ter em Prudente, e o Barba vai ter na região dele, por quê? A coisa é extremamente 

concentrada, os municípios estão todos na penúria. Eu acho que a gente tem realmente que 

criar esse pacto de fazer esse círculo virtuoso a partir daquilo que a gente pode fazer, sem 

deixar de fazer as críticas, sem deixar de apontar, que eu acho que é o papel de cada um que 

está na oposição aqui ou lá. Mas, aquilo que é positivo é positivo, não dá para a gente ficar 

enganando. 

Hoje, acordei, vim andar no Ibirapuera, faço isso sempre que estou aqui, quando 

cheguei em casa escrevi um texto e pus no Facebook. Fiquei incomodadíssimo ontem com 

isso, com o que vi. Tive que escrever, pelo menos registrar. Eu participei da discussão do 

trem-bala, logo que eu cheguei, era 2011. Solução do problema, encontramos. No fundo 
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acabou criando uma empresa, Empresa de Planejamento e Logística, EPL. A crítica que eu 

fazia era: pessoal, na verdade, a presidente está querendo dar empreguinho para o Bernardo 

Figueiredo, era uma crítica política. Gente, todo mundo sabia que não dava para fazer trem 

de alta velocidade, todos, todos, todos. Não conversei com nenhum que dissesse “dá para 

fazer”, nenhum. Sabe quanto já se gastou só no projeto, em tudo isso que já aconteceu? 1 

bilhão, e não vai para lugar nenhum, e não irá para lugar nenhum. 

Agora, porque eu estou mostrando essa indignação? Ontem, começo a aprofundar 

mais nessa discussão, agora inventaram a Ferrovia Bioceânica. Quinhentas vezes pior do 

que o trem-bala, não vai para lugar nenhum. 

 

 

O SR. LÉO OLIVEIRA – PMDB – São 40 milhões. 

 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Não, Léo, não tem como estimar. Porque você 

estima quando você tem pelo menos um projeto básico, nem isso você tem. É uma coisa 

mais ou menos, um quilômetro de ferrovia custa mais ou menos isso. Gente, vamos pensar 

bem, a Transamazônica está lá até hoje. O que nós estamos falando é passar dentro da 

Amazônia esse trem, não tem nada. Os chineses venderam essa fumaça, mas não dá para a 

gente brincar mais com isso, desculpa. Não temos mais tempo para fazer isso. Eu não tenho 

mais, tenho 62 anos, eu tenho um neto de 17. Eu pensava lá atrás que eram coisas para os 

meus netos, nós vamos lutar, vamos fazer isso para os netos, agora já sei que não dá mais 

para os netos. Então, acho que a sua exposição, secretário, foi uma exposição muito aberta, 

muito franca. Nós vamos reparar isso, comecei a ver a LDO que nós vamos começar a 

discutir agora. Nós não temos o que fazer, o PIB não vai subir este ano, a inflação vai bater 

a 7, 8%. O que nós fazemos com tudo isso? Acho que nós temos que fazer um pacto, um 

pacto aqui, se eu estivesse em Brasília estaria pregando isso lá, um pacto para a solução do 

problema. Vamos ver se a gente vira um pouco a página, eu sou crítico, acho que tem muita 

coisa errada, mas acho que a gente tem que fazer um pacto pela governabilidade e um pacto 

pelo futuro do nosso Estado e do nosso país. 
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O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem, o deputado 

Teonílio Barba. 

 

 

O SR. TEONÍLIO BARBA – PT – Eu queria fazer mais uma duas perguntas, mas 

antes de fazer essas perguntas, deputado Zaia, não tenho problema de a gente politizar as 

coisas não, eu gosto de politizar. Acho que a política é a arte, é uma das ciências mais 

importantes do mundo. Eu não estudei economia, lógico, não estou tão preparado quanto o 

secretário. Mas, tem gente que acha que a economia é que define para que rumo vai o país, 

a nação, o estado, uma cidade. Eu sou daqueles que acha o seguinte: a política define para 

que rumo você vai, qual o tipo de economia você quer fazer, qual o tipo de público você 

quer atender. Então, eu prefiro trabalhar sempre nessa lógica. 

E pegando a sua fala, nobre deputado, quando o Lula assumiu o governo, dia 1º de 

janeiro de 2003, do dia 1º de janeiro de 2003 até o dia 30 de julho de 2013, portanto 10 

anos e meio, a verba destinada do Ministério dos Transportes para o Brasil era 6 trilhões e 

900 milhões de reais, em 10 anos. Se for fazer uma aritmética simples é 690 bilhões de 

reais a cada anos. Nesses dez anos, tudo o que foi gasto das verbas que foi disposta pelo 

Ministério dos Transportes, 1 trilhão e 300 milhões de reais, 20% da verba. Muito pouco 

porque os Estados não apresentaram projetos de expansão de rodovias estaduais, ou os 

municípios não apresentam, a extensão de metrô, não apresenta, então, o que o governo 

faz? O governo vai contingenciando, se não gasta, vai contingenciando. Portanto, há 20 

anos atrás você tinha a farra do boi, o pessoal ia no governo, pedia dinheiro, o governo dava 

e não falava com o que gastava. Agora, você tem que ter planejamento, tem que apresentar 

projeto, eu vou gastar, mas eu gasto com isso. E tem que prestar conta, porque o Governo 

Federal presta contas, tem as contas transparentes. Nós podemos falar que é bom ou ruim, 

mas temos aberto para poder criticar. 

Então, a gente tem que um pouco politizar esse debate porque eu acho que os 

Estados e municípios nesse período que nós tivemos depois da estabilidade econômica, 

vamos reconhecer aqui a estabilidade econômica só do ponto de vista de estrutura 

monetária implementada pelo FHC, com a criação do Plano Real, depois teve um período 
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de crescimento. Na última década nós tivemos um período bom de crescimento. Pelo 

período que tinha abundância, o governo disponibilizando dinheiro, Leonardo, até agora 

não entendi porque fez um aparte com o BNDES, essa última citação sua, e a outra parte 

com a Caixa Econômica Federal. Por que não fazia tudo com o BNDES, que tem um juros 

mais barato, é um dinheiro mais barato, porque você usa a taxa de juros a longo prazo, a 

depender do projeto, você usa a taxa menor do que a TJ e a LP, então, você tem uma 

condição melhor para fazer. 

 

 

O SR. – Por que prefere enfiar no JBS, Barba. Aí, nós vamos politizar a coisa para 

valer. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Só uma explicação, a 

decisão do AGU não foi do governo de São Paulo, a opção de colocar o AGU foi por conta 

da necessidade de entrada do Governo Federal. Foi o Governo Federal que trouxe o AGU. 

 

 

O SR. TEONÍLIO BARBA – PT – Ah, ta. Mas, agora eu quero voltar aqui para a 

pasta do secretário. Você tinha para a execução orçamentária de 2014, 1 bilhão 425 milhões 

de reais para ser feito aqui na Secretaria de Planejamento e Gestão. Você executou, na 

verdade, o liquidado foi 1 bilhão 220 milhões, o executado. Portanto, você deixou de gastar 

-14% de todo o orçamento que você tinha no Planejamento e Gestão. Na questão das 

inversões financeiras, você tinha lá 15 milhões, gastou apenas 4 milhões, portanto 73% 

menos. Na questão de investimento, você tinha 444 milhões, gastou apenas 345, 22% a 

menos. Pelo menos são os números que nós temos levantado aqui na CGO. E na questão 

pessoal, de outras despesas correntes, você tinha 690 milhões, gastou só 624 milhões, 10% 

menos. Na questão pessoal e encargos sociais, você tinha 274 milhões, gastou apenas 248 

milhões, portanto, 10% menos. 

Eu estou pegando esse dado porque eu imagino que o Governo Estadual deve 

funcionar mais ou menos com o Governo Federal, ou como a prefeitura. Toda vez que você 
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tem uma pasta, uma secretaria, se você tem um orçamento e você não teve a capacidade de 

executar o orçamento, se eu sou o governo, o que eu faço no próximo ano? Eu dou menos 

que aquilo que você gastou, porque você não teve capacidade de execução. Então, por quais 

motivos não conseguiu executar o orçamento de 2014. Porque a tendência agora, se eu sou 

o governo Geraldo Alckmin, eu falaria “você vai levar menos porque você tinha uma 

quantidade para gastar no ano de 2014 e não executou, então eu vou te dar menos 

dinheiro”. É da lógica da vida dos governos fazer isso. Então, gostaria que você deixasse 

um pouco... 

 

 

O SR. MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO – Primeiro, deputado, eu vou te 

responder por aquilo que eu acho que aconteceu, porque como eu não estava lá eu não sei 

exatamente qual foi a razão. Mas, a pasta do Planejamento, que sofreu agora uma 

reformulação grande para este governo, hoje tem uma característica muito mais focada em 

uma estrutura meio que uma estrutura fim, no mandato passado tinha mais característica de 

estrutura fim. É uma estrutura que faz a compensação de recursos, quer dizer, ela faz a 

distribuição dos recursos para o governo todo. Provavelmente, tenha sido feito 

remanejamento de recursos da pasta do Planejamento para gastos de outra pasta, como, por 

exemplo, educação, saúde, etc. Precisaria ver especificamente qual foi a destinação. 

Sobrar não sobrou, posso garantir que não sobrou, porque quando nós chegamos 

agora em 2015, nós olhamos para a execução orçamentária de 2014 e garanto para o senhor 

que não sobrou nada. Muito pelo contrário, gastou mais do que tinha de orçamento, tive, 

inclusive, um problema por conta disso. Então, para ser mais específico eu precisaria ter 

esses dados e, eventualmente, buscar lá para explicar para onde foi, para onde não foi. 

Porque esta pasta é a pasta que ao final das contas pode fazer, eventualmente, a distribuição 

do recurso. 

Mas, só mais uma questão que eu gostaria de colocar para o senhor. Ainda voltando 

àquela questão dos investimentos, nós preferimos sempre trabalhar com o BNDES primeiro 

que o BNDES é uma estrutura infinitamente mais profissionalizada do que a estrutura da 

Caixa, por exemplo. A Caixa tem uma série de outras atividades, e o nível de concentração 

e de profissionalismo qualificado do BNDES é incomparavelmente maior. É muito mais 
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fácil lidar com o BNDES. Então, nós, efetivamente, não fizemos a opção pelo AGU. A 

opção do AGU foi a que o Governo Federal tinha para trazer os recursos para São Paulo 

naquele momento para atender... Não sei se deixei claro isso, o governo de São Paulo 

atendeu um pedido do Governo Federal que precisava entrar em obras de mobilidade 

naquele momento de uma maneira rápida. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Bom, secretário. Passo a 

palavra para as considerações finais. 

 

 

O SR. MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO – Primeiro, agradecer a vocês pelo 

convite, a paciência de nos ouvir aqui, as ideias que trocamos, aquilo que, eventualmente, 

eu não tenha sido capaz de resolver eu espero em breve poder comunicar o João Paulo 

desses números. Vou pegar um pouco a fala do Vaz para dizer o seguinte, num momento de 

dificuldade, nossas diferenças ideológicas, que na minha opinião são muito menores do que 

parecem, e as nossas eventuais diferenças de forma, etc, precisam ser relegadas a um 

segundo plano. Nós vamos ter um desafio durante o ano de 2015 com certeza e no primeiro 

semestre de 2016, que, em última instância, diz respeito aos interesses da sociedade de São 

Paulo. É nisso que nós estamos concentrados no governo e é nisso que nós contamos com a 

interlocução com a Assembleia para fazer direito. Não significa que não erraremos. Eu 

tenho absoluta convicção de que erraremos, mas precisamos estar dialogando 

permanentemente para ter, inclusive, a capacidade de estarmos rapidamente corrigindo 

aquilo que tivermos feito de errado. 

Vamos estar à disposição, acho que nós vamos ter outros momentos de interlocução 

durante o ano. A discussão do orçamento deste ano é um exercício muito delicado. Como 

estaremos fazendo todos, vai ficar parecendo que um está fazendo menos que o outro, não 

tem nada disso. Mas, vai ser um grande desafio, porque nós estamos falando de uma 

despesa que chegou a patamares que chegou ou que chegará em 2015, e essa despesa vai ter 

que ser enquadrada numa receita que certamente será uma receita próxima de 13. Isso não 
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vai ser simples, por isso a gente quer ter a disponibilidade do diálogo e a liberdade, 

trazendo aqui discussões para a gente tentar avançar, ok? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Lembrando aos 

senhores que na próxima semana teremos o secretário da Fazenda, o Renato Vilela aqui 

entre nós. Então, nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. 

 

 

*     *      * 

 
 


