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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

17/06/2015 

 

  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – (Há um corte no início da 

gravação) ...Orçamento e Planejamento da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à 

secretária a leitura da ata da reunião anterior.  

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – (Ininteligível), senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Orlando Bolçone, com a 

palavra. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Pedir, nas formas regimentais, a dispensa da 

leitura da ata e sua consequente aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Havendo consenso, está 

dispensada da leitura e considerada aprovada a ata da última reunião. 

Antes de dar início aos trabalhos, lembro Vossas Excelências da convocação de uma reunião 

extraordinária desta Comissão, nos termos do artigo 18, inciso III, alínea “d”, a se realizar um 

minuto após o encerramento da presente reunião, com a finalidade de deliberar sobre a PL 822 de 

2015, de autoria do seu governador, que altera a Lei 6.374, de 1989, que institui o ICMS.  

Dando início aos trabalhos, informo que a presente reunião foi convocada com a finalidade 

de ouvir o senhor secretário de estado da Fazenda, Dr. Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, 

que irá demonstrar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2014 e 

do primeiro quadrimestre do exercício de 2015, conforme previsto no parágrafo 4º, do artigo 9º, da 

Lei Complementar nº 111, de 4 de maio de 2000; em seguida, deliberar sobre os requerimentos 

constantes da pauta; e, por último, farei a leitura dos itens para a ciência, constantes da pauta. 

Eu suspendo por cinco minutos para receber o senhor secretário, que está na Presidência 

desta Casa.     

 

(Encerra-se o áudio 1 e inicia-se o áudio 2.) 
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O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – (Há um corte no início da 

gravação) ...presente não só o senhor secretário, mas também, o senhor presidente da Casa. Eu 

convido, então, o senhor secretário a tomar acento na Mesa, o Dr. Renato Villela.  

Senhor secretário, seja bem-vindo. E passo, então, a palavra ao senhor, que está com a 

palavra. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Muito obrigado. 

Presidente Bragato, senhores deputados, demais pessoas aqui presentes, primeiro eu quero dizer que 

essa é a minha primeira visita à Comissão para cumprir esse ritual de cidadania, de transparência, 

que é falar sobre as contas do Estado. 

Já tive oportunidade de estar nesta Casa algumas vezes, mas, formalmente, essa é a primeira 

e eu queria falar da minha honra em estar aqui representando o Executivo do Estado nesse momento 

e tendo a oportunidade de conversar, debater com os seus deputados sobre uma questão 

fundamental, que é exatamente as contas do Estado e a forma de nós estarmos sempre procurando 

dar transparência a tudo o que é feito, a forma como o orçamento é executado, um orçamento que é 

aprovado aqui e executado pelos vários órgãos do Estado. 

Vamos falar basicamente de dois quadrimestres, o último quadrimestre de 2014, que vai 

estar englobando todo o ano passado em termos de execução, e o primeiro quadrimestre de 2015. 

Nós vamos tentar fazer uma apresentação só, apesar de que nós vamos estar falando primeiro de 

2014 e, depois, o primeiro quadrimestre de 2015. Mas, tentarei fazer corrido para que depois os 

senhores deputados possam trazer questões, trazer observações acerca dos dois períodos analisados. 

Exatamente eu não sei quem está operando lá. Bom, como eu já disse, é uma apresentação 

tradicional e que nós vamos estar falando, basicamente, sobre o desempenho da arrecadação, como 

as despesas foram executadas, apresentar os resultados do ano de 2014, aqueles resultados que são 

preconizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e os limites definidos pela mesma lei. 

Em termos de receita, em 2014, as agências (ininteligível) montaram a 185,3 bilhões de 

reais, um crescimento nominal de 5,4%. E já em 2014 nós começamos a sentir os efeitos da grave 

crise econômica que tem afetado o país e, particularmente, São Paulo, uma vez que São Paulo é um 

estado em que a concentração da indústria de transformação é particularmente alta, é a locomotiva 

do país e, num momento de crise como esse, é claro que ela é sentida de forma mais violenta, mais 

efetiva e até mais cedo, ela começa a afetar mais cedo a arrecadação de estados com essa 

característica. 

Então, já em 2014, se os senhores notarem, as nossas receitas caíram 0,9% em termos reais, 

usando o IPCA como deflator. As receitas correntes caíram 1,8, basicamente foi efeito em cima da 
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arrecadação tributária. E a situação não foi tão grave, principalmente do ponto de vista, como nós 

vamos ver mais adiante, da execução dos programas de investimentos, porque nós tivemos um 

desempenho particularmente feliz e, particularmente, eu diria impressionante nas receitas de capital, 

especificamente nas operações de crédito, em que o Estado contou com a colaboração dessa Casa 

no sentido de aprovar os projetos de lei autorizativos, no que eu aproveito a oportunidade, em nome 

de todo o Executivo do Estado, e principalmente da população, agradecer esse feito da Assembleia. 

As receitas correntes é um detalhamento. Temos aí as receitas tributárias, outras receitas 

correntes, basicamente, detalhando. Podemos ver que foram as receitas tributárias, dentro das 

correntes, aquelas que tiveram o pior desempenho. A relevância do ICMS é sabida de todos. Teve 

uma queda de 2,2% em termos reais em relação a 2013, o que já provocou o início de alguns 

ajustes, já no ano passado, no segundo semestre, na execução do orçamento, para não criar 

problemas de insuficiência de receita.              

Gostaria de chamar a atenção para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, 

porque ele teve um bom desempenho, particularmente devido, eu diria, a novas formas de 

administração do tributo, utilizando informações, cruzando informações com informações da 

Receita Federal, o que permitiu um rendimento muito maior, uma possibilidade de ação muito 

maior da fiscalização estadual no sentido de levantar recursos para os programas do governo. Isso é 

uma tendência.  

Nós estamos trabalhando, inclusive eu já adianto para os senhores que nós estamos 

trabalhamos sobre alguns aperfeiçoamentos desse imposto, que é um imposto que tende a ter um 

rendimento muito menor do que seria possível, basicamente, por conta de algumas questões 

legislativas que precisam de algum aperfeiçoamento. Estamos ainda discutindo, estamos ainda num 

momento bastante incipiente, mas, apenas para alertar os senhores que em algum momento nós 

estaríamos acessando, entrando em contato com as assessorias para começar a discussão de uma 

eventual proposta um pouco mais organizada. 

Esse slide é um slide importante, é interessante para mostrar, e ele dá uma boa ideia da 

importância relativa dos diversos setores na economia paulista. Como podem ver, a indústria é o 

principal motor do desenvolvimento do Estado. Como é um parque industrial bastante diversificado, 

nós não vimos a dominância muito forte de nenhum subsetor.  

Aquela coluninha à direita lá do gráfico de pizza, alimentos e bebidas ainda é o setor de 

maior importância, material e transporte, química, etc.. Do lado esquerdo, a mesma coluna, mostra a 

desagregação do setor de comércio, comércio e serviços, em que o comércio de atacadistas é 

particularmente importante. Isso é uma decorrência natural, eu diria, do fato de que a produção se 

concentra aqui, a área de atacadista, o consumo. São Paulo também é o estado que mais consome no 
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país, dada a sua predominância na renda nacional, então, é natural que esse tipo de predominância 

ocorra.   

E nós separamos, apenas para fins de discussão, as áreas que têm preços administrados: 

combustíveis, comunicação e energia elétrica, que representam 27%. Apenas três setores 

representam 27% da arrecadação, o que remete à questão que só agora, no final do primeiro 

trimestre, foi solucionada, e que era a questão do controle de preços sobre esses produtos, que 

afetaram de forma significativa as nossas receitas, justamente pela artificialidade da política de 

preço para os setores. 

Receitas de capital, eu já mencionei, tivemos uma boa parte dela, ou quase toda ela é 

representada por operações de crédito. Operações de crédito essas, que eu repito, contaram com a 

colaboração dessa Casa na sua aprovação, financiando um conjunto significativo de investimentos e 

do programa de investimento do Estado, coisas que nós estamos acompanhando. 

Do lado da despesa, nós tivemos, só para (...) como que o orçamento foi sofrendo o seu 

processo evolutivo normal dentro de um ano, uma dotação inicial de 189 bilhões de reais, acrescida 

pelos créditos líquidos, ou seja, os créditos que aumentam menos os créditos que reduzem a receita. 

Mas, de fato, ela passou, ela cresceu algo em torno de um pouco mais de seis bilhões de reais, dos 

quais 188 bilhões foram empenhados, ou seja, 96,3% da dotação foi empenhada, 98,6% liquidadas e 

92,2% pagas, o que é um índice – e aí eu posso testemunhar, um testemunho aos senhores que é um 

dos índices mais elevados da administração pública brasileira.  

De um modo geral, em Estados e Municípios de maior porte, e mesmo na União às vezes, a 

gente não tem índices tão elevados de execução efetiva do orçamento, mostrando que o processo 

orçamentário em São Paulo tem um nível de qualidade, eu diria, bem mais elevado do que a média 

nacional. 

Olhando para os números efetivos da despesa, nós tivemos um crescimento, em 2014, da 

despesa total da ordem de 5%. E, como eu havia dito, reagindo à mudança, à reversão do quadro 

econômico a partir de meados do ano passado, no segundo semestre houve medidas de 

responsabilidade fiscal no sentido de conter ou, pelo menos, de equiparar o total da despesa 

efetivamente realizada à variação das receitas, principalmente das receitas correntes. Evidentemente 

que esse tipo de ajuste se dá majoritariamente em receita de capital, até por questões, não só de 

rendimento das ações, como também, pelo grau de rigidez que as despesas correntes trazem.  

Na realidade, nós estamos falando de despesas de dificílima contenção, como pessoal, juros 

e encargos da dívida, elas quase que... Juros e encargos da dívida não tem discricionariedade 

alguma do administrador fiscal, do ente, são decorrentes de contratos firmados com o mercado 

financeiro. No caso específico dos estados brasileiros, boa parte dos recursos é alocada ao 
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refinanciamento da dívida que ocorreu em 1997, então, não há possibilidade de redução. Pessoal e 

encargos também são de difícil redução.  

Então, é natural que, em qualquer momento de ajuste, esse ajuste se concentre nas despesas 

de capital, o que, de alguma maneira, foi minorado. Em tese, deveria ser bem maior, foi minorado 

pela grande efetividade que se demonstrou no ano passado em termos de capacitação de recursos 

em mercado. 

Investimentos. Apenas uma desagregação para mostrar a diferença entre os investimentos 

propriamente ditos, com a queda de 5%, inversões financeiras primárias, que basicamente são 

recursos que se transformam em investimentos, mais na frente são aportes de capital em empresas 

do Estado, aportes esses que são necessariamente utilizados em investimento. Então, na realidade, o 

investimento efetivo teve uma queda menor do que aquela do investimento da administração direta.  

E nas empresas estatais não dependentes colocamos aqui como um item, apesar de só a parte 

de investimentos que faz parte do orçamento, foi um crescimento de quase 18%. Então, na 

realidade, o investimento, efetivamente a queda foi minorada em relação àquilo que a gente tinha 

apresentado no slide anterior. 

O próximo gráfico, colocando em gráfico, mostra basicamente a mesma coisa, apenas de 

uma outra forma, chamando a atenção para as linhas vermelhas, que mostram as médias dos 

períodos apontados, mostrando que há uma tendência crescente não só de viabilizar, mas de 

priorizar os investimentos no orçamento de São Paulo.  

Nada disso, certamente, é novidade para os senhores, mas eu achei interessante colocar esse 

gráfico, no sentido de que nós temos uma informação ágil e rápida acerca desse tipo de prioridade 

da forma como o governo se comportou até o ano passado.  

Balanço orçamentário, vamos começar a falar de alguns resultados agora. O balanço 

orçamentário se mostrou levemente deficitário, um déficit que foi coberto, do ponto de vista 

financeiro, com saldo de caixa de exercícios anteriores. Isso não significa nenhum problema, 

nenhum desarranjo, nenhum descontrole, não só pelo número, mas também, pelo fato de se utilizar 

recursos já disponíveis do passado. 

Mostrando a evolução desse balanço, em azul a receita e em verde a despesa, mostrando a 

tradição que já vem de mais de uma década, acho que mais de duas décadas, do estado de São Paulo 

de se manter equilibrado do ponto de vista de sua posição fiscal. Outros números que nós 

mostraremos mais à frente vão estar corroborando esse ponto.  

Como resultado primário, apesar de toda a crise, apesar de todas as dificuldades que tivemos 

do ponto de vista da receita, que se agravaram no segundo semestre, o Estado logrou um resultado, 

obteve um resultado primário de quase 4,6 bilhões de reais em 2014, bem acima da meta fixada na 
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Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mesma informação, só que numa perspectiva temporal maior, 

mostrando sempre como São Paulo tem recorrentemente batido, e por larga margem, as metas de 

resultado primário ao longo dos anos.  

Resultado nominal mostrando, por exemplo, uma informação importante, interessante de se 

verificar, o crescimento da dívida consolidada líquida de 9,1%, uma variação, particularmente, que 

vale a pena destacar pelo fato de que é uma elevação em linha, lembrando que essa é uma variação 

nominal, não é a variação real, e mostrando que isso é, mais uma vez, o estado de São Paulo 

mantendo a sustentabilidade de longo prazo da sua dívida graças, principalmente, à capacidade de 

gerar continuamente resultados primários, não só positivos, como em volumes significativos. O 

resultado nominal foi de 17 bilhões e 600, bem em linha com a evolução dos principais fluxos e das 

principais grandezas do nosso orçamento. 

Um pouco de detalhamento acerca da dívida, como os senhores sabem, desde a Emenda 

Constitucional nº 3, lá atrás, em 92 ou 93, que os estados não podem fazer lançamento de títulos da 

dívida mobiliária, daí esse item ser zero no nosso orçamento.  

A dívida contratual no quarto quadrimestre, ela até sofreu um... Foi de 220, desculpe, 220 

bilhões de reais, representando 160,2% da receita corrente líquida, bem abaixo do limite. Dessa 

dívida consolidada, reduzimos a disponibilidade de caixa e haveres financeiros e trazemos de volta 

restos a pagar, de maneira que abatemos 35 bilhões da dívida bruta, dando algo em torno de 200,5 

bilhões de dívida de líquida, 147,8% da receita corrente líquida, bem abaixo do limite da LRF, que 

é de 200%.  

Esse gráfico mostra dinamicamente o comportamento do estado de São Paulo, desde 1997, 

onde foi feita a renegociação da dívida. Essa linha em vermelho é o limite de 200%, ou duas vezes a 

receita corrente líquida, mostrando uma tendência inequívoca de redução desse percentual, dessa 

razão. O que mostra, ou que explica de forma bastante clara, a capacidade que São Paulo teve de 

gerar espaços fiscais ao longo dos últimos anos, espaços fiscais esses que se refletem em aumento 

na margem de endividamento, possibilitando as operações de crédito que foram realizadas desde os 

últimos anos e a continuidade do programa de investimento. 

Esse crescimentozinho, para alguém que tenha observado lá que no último ano houve um 

pequeno acréscimo, ele decorreu, principalmente, do efeito indexador da dívida. O indexador é o 

IGP-DI e esse indicador teve um efeito de inflar a dívida contratada, refinanciada com a União, num 

valor superior ao crescimento da receita, daí o pequeno lá, um crescimento apenas na segunda casa 

decimal de 0,06, o que, em hipótese alguma, significa problema. Foi apenas um efeito da forma 

como a dívida foi renegociada.  
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E, se os senhores lembrarem, recentemente houve aprovação de uma lei no Congresso 

Nacional mudando o indexador da dívida, lei essa que se aguarda a regulamentação dela pelo 

Ministério da Fazenda. No momento que isso ocorrer, esses indicadores mudarão, até porque, há 

uma previsão de recálculo retroativo do estoque a partir do novo indexador. 

Um outro limite importante da Lei de Responsabilidade Fiscal é o da despesa com pessoal 

em relação à receita corrente líquida. Estamos apontando aqui que São Paulo fechou o ano de 2014 

com uma despesa de pessoal igual a 43,98% da receita corrente líquida, sendo que o limite máximo 

é 49%, limite prudencial, 46,55%. Apenas chamando a atenção dos senhores que nós destacaremos 

um pouco mais, eu acho que teremos um pouco mais a falar quando nós tratarmos do primeiro 

quadrimestre desse ano, onde houve algumas mudanças, eu acho que vale a pena nós trazermos à 

atenção dessa Casa. 

Um detalhamento um pouco maior da despesa de pessoal, aí podemos ver desagregado em 

termos de ativos e inativos. A gente nunca pode esquecer que qualquer movimento em termos de 

remuneração de ativos, ele imediatamente se reflete em termos dos próprios inativos e 

potencializando os efeitos financeiros desse tipo de iniciativa. E aí, basicamente, os mesmos 

números, apenas apresentados segundo a nova desagregação. 

Trazemos aqui também para a apreciação dos senhores a desagregação da mesma despesa 

por poderes. E aí, dentro de uma perspectiva temporal nos últimos cinco anos, mostrando como que 

os diferentes poderes estão posicionados em termos dos seus limites específicos definidos pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal.    

Um outro limite definido é o limite de garantias. O estado de São Paulo, até 2014, ele tinha 

garantido menos que 2,5% da sua receita corrente líquida e o limite máximo é de 32%. Então, há 

bastante espaço dentro desse indicador, que não vai, no futuro, limitar a nossa atuação em termos de 

utilizar esse tipo de instrumento para fazer políticas, especialmente políticas de investimento. 

Esses são os principais, nesse slide aqui, são os principais projetos aprovados. Dividimos em 

operações internas, basicamente com o BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e operações 

externas, apenas para mostrar aos senhores um pouco a forma como nós estamos utilizando. E aí, os 

detalhes podem ser solicitados a qualquer tempo, os recursos que essa Casa aprova, autoriza o 

Estado a levantar. 

Com isso, a gente termina os números relativos a 2014. E aí eu pediria a permissão para 

passar logo para o primeiro quadrimestre de 2005, a não ser que haja alguma outra... Podemos 

continuar, não é? Para não perder o ritmo.  
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Então, passando para o primeiro quadrimestre de 2015, o objetivo é o mesmo. 

Evidentemente, e aí a gente vai começar a ver um quadro um pouco diferente em termos de 

desempenho das finanças públicas, mas, por dois motivos.  

Primeiro, porque nós estamos tratando só do primeiro quadrimestre, enquanto, até o 

momento, estávamos tratando da execução anual do orçamento. E segundo, porque o quadro 

econômico do país, ele se agravou sensivelmente em relação àquele que se via e que se antevia no 

final do ano passado, onde nós teríamos, como nós vamos ver – e aí eu acho que talvez seja o ponto 

em que venha trazer mais interesse no debate que certamente se seguirá – do ponto de vista dos 

efeitos da crise econômica, principalmente na nossa receita.  

No primeiro quadrimestre, nós estávamos com o total de receitas caindo significativamente, 

5,7% em termos reais. E aí é uma reversão completa em termos da importância relativa e dos efeitos 

nos dois principais itens. Nas receitas correntes, um agravamento da crise, um agravamento da 

queda que a gente havia na tendência dos nossos impostos, já passando para um negativo de 3,1%. 

Apenas adiantando algo que os senhores, provavelmente, talvez até já saibam, até maio, fechando 

maio, nós tivemos, no acumulado, uma queda de 4,5% real. Isso foi uma redução um pouco... No 

ICMS, já, já nós vamos ver. 

No caso de receitas de capital, os senhores vão me perguntar o que aconteceu. Nós 

estávamos com um desempenho muito bom em 2014 e, no início de 2015, uma queda significativa 

desse item. Basicamente, isso decorre de medidas de política macroeconômica e tomadas pelo 

governo federal no sentido de evitar desembolsos de operações com a clara intenção de 

cumprimento de metas, de resultado primário, que foram definidas logo no início do ano.  

Essas metas, a julgar pelo noticiário de ontem e hoje, essas metas vão, provavelmente, ser 

revistas pelo governo federal, certamente elas diminuirão, o que não significa, necessariamente, que 

o governo federal irá liberalizar, ou aumentar a possibilidade de desembolso de operações de 

créditos. Como os senhores sabem, essas operações de crédito, elas são reguladas por um conjunto 

de normativos muito rígido, muito complexo, que vai desde dispositivos de ordem constitucional, 

leis complementares, instruções normativas do Tesouro Nacional, resoluções do Senado, de maneira 

que há um emaranhado de procedimentos no sentido de que esses recursos sejam liberados.  

Esse emaranhado está facilitando um pouco a postura federal em termos de restringir esses 

desembolsos para não afetar o resultado primário, e a nossa expectativa é que, com esse novo 

realismo adotado pela nova equipe econômica, a gente possa ter... E também, principalmente, com a 

ênfase que vem sendo dada em termos de investimento e infraestrutura, que é basicamente o caso 

dos nossos investimentos, que isso venha a trazer, pelo menos no segundo semestre, um pouco mais 

de flexibilidade em termos da realização de receitas decorrentes de impostos. 
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Chamando a atenção aqui, no início do novo quadro, o desempenho do ICMS, que é a nossa 

principal fonte de receita, no primeiro quadrimestre até abril a gente estava com uma queda real de 

3,6%. Esse quadro se agudizou, para usar um neologismo – os senhores me perdoem aí o 

neologismo – esse quadro se tornou pior já com a execução do mês de maio, nós passamos de 3,7 

para uma queda de 4,5%.  

Há uma – e eventualmente pode vir a discutir depois – uma desagregação setorial mostrando 

que, de todos os setores da economia, principalmente da indústria paulista, apenas dois tiveram 

crescimento real: foi alimentos e bebidas. Evidentemente que as pessoas continuam tendo que se 

alimentar, mesmo em época de crise, então, você tende a ter um consumo desse tipo de bem que 

varia de forma bastante... Muito pouco.  

E o setor elétrico, graças à liberação de tarifas ocorridas em março com efeito em abril, isso 

voltou ao normal, quer dizer, depois da recuperação isso deu algo em torno de 300, pouco menos de 

300 milhões de crescimento de receita no setor elétrico em março, mas, o crescimento parou. Então, 

o nível se manteve, para abril e para maio, e os demais itens de receita caindo. Então, tivemos essa 

situação.  

Vimos aqui, só para chamar a atenção, o ITCMD, mais uma vez, ele teve um desempenho 

interessante. Esse desempenho, ele tem a ver, eu diria, muito com medidas de fiscalização, não só 

em termos de recuperar impostos que já deviam ter sido pagos no passado e não foram, mas 

principalmente, passando um sinal para os contribuintes de que nós agora temos mais controle, nós 

agora temos mais capacidade de correr atrás e de recuperar essas receitas, e aumentou também o 

pagamento, vamos dizer assim, espontâneo desse tributo, a declaração e a ida do contribuinte às 

repartições tributárias no sentido de realizar esses pagamentos.  

No mais, nós tivemos uma receita... Receitas tendo um desempenho muito semelhante do 

que aquele que e a gente está acostumado a ver, sem nenhum destaque.  

O próximo gráfico mostra de maneira bem dramática, eu diria, o porquê desse desempenho 

fraco no primeiro quadrimestre, já no ano passado e no primeiro quadrimestre. Nós temos em azul o 

crescimento real do PIB de São Paulo, em vermelho o crescimento real do PIB brasileiro. Essas são 

taxas anualizadas, ou seja, a cada trimestre a gente está fazendo os quatro trimestres imediatamente 

anteriores com os quatro trimestres correspondentes do ano anterior, de maneira que essa é uma 

taxa que é comparável, em termos de magnitude, com as taxas anuais e o crescimento do PIB.  

E aí a gente mostra, o que eu acho que vale a pena destacar, é que a crise está afetando a 

indústria, São Paulo, o PIB paulista, de maneira particularmente sensível. Ou seja, a crise está 

afetando São Paulo mais do que a média nacional. Em termos da taxa de crescimento, a queda de 

São Paulo no primeiro trimestre de 2015 foi três vezes maior do que a queda do PIB nacional.  
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Esse gráfico que os senhores já estão acostumados mostra... Bom, evidentemente que em um 

trimestre nós não teríamos nenhuma mudança significativa em termos de estrutura da arrecadação. 

Aquelas observações feitas em relação ao ano de 2014 continuam valendo. E aqui a gente está 

colocando um pouco o desempenho setorial do ICMS, mostrando um pouco aquilo que eu estava 

falando que, inclusive, entre outras coisas, mostra a perda de importância relativa do setor industrial 

dentro da economia paulista, o que significa que é resultado da perda de dinamismo da nossa 

principal atividade. 

Bom, receita de capital. Como decorrência dessa política federal de contenção de 

empréstimos e de liberação de operações de crédito, o desempenho desse tipo de receita foi bastante 

influenciado, uma queda significativa de quase 50% nas operações de crédito.  

E, de um modo geral, nas transferências de capital eu também chamo a atenção para a 

penúltima linha, nessas transferências de capital a gente, basicamente, contabiliza recursos do 

orçamento geral da União, que são negociados com os diferentes ministérios e que sofreram 

significativamente com o contingenciamento do OGU. A queda dessas transferências, desses 

convênios federais, foi até maior do que dos desembolsos das operações de crédito, mostrando 

como nesse primeiro trimestre o conjunto, o mix de receitas disponíveis do Estado foi 

significativamente afetado. E, particularmente, as nossas fontes tradicionais de financiamento e de 

investimentos tiveram, pelo menos nesse primeiro quadrimestre, uma redução muito, muito 

significativa.  

Despesas, essa é uma comparação em relação à forma, o nível, o grau de execução do 

orçamento. Na realidade, esse não é o tipo de análise que faça muito sentido em períodos infra-

anuais. A execução do orçamento, o ritmo de empenhamento, o ritmo de liquidação, ele pode variar 

muito dentro de períodos muito curtos. Na realidade, eventualmente, o fato de nós termos apenas 

47% das despesas empenhadas em relação à dotação efetiva, isso significa apenas a confirmação de 

que, de um modo geral, no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre, se tem um nível de 

execução de orçamento mais baixo. Há uma série de providências, do ponto de vista contábil, uma 

série de providências do ponto de vista administrativo que fazem com que os primeiros meses do 

ano sejam meses de baixa execução. Além do fato de que nós estamos falando aqui, comparando 

dados de amplitude anual com execuções trimestrais.   

E evolução das despesas totais em relação ao mesmo período do ano anterior, a gente 

verifica que houve um aumento real nas receitas... Nas despesas, desculpe, e esse aumento real se 

concentra, principalmente, nas despesas correntes: pessoal, que foi o grande campeão, vamos dizer 

assim, do crescimento, e isso já refletindo um conjunto de decisões que foram tomadas o ano 

passado.  
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Particularmente, eu chamaria a atenção dos aumentos concedidos a categorias de bastante 

representatividade do ponto de vista do funcionalismo público, particularmente, de educação. 

Aumentos concedidos, um bônus particularmente generoso que foi dado e que foi parcialmente 

pago nesse período que nós estamos analisando fez com que o pessoal e encargos sociais 

crescessem mais de 10% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. E também confirma 

um pouco a observação feita anteriormente, no sentido de que essas são despesas de menor 

flexibilidade e menor capacidade de ajuste nesses momentos.  

As despesas de capital, essas sim tiveram uma redução significativa. E, particularmente, por 

conta da redução, a gente pode fazer uma correlação bem próxima do desempenho nesse item de 

despesa com a possibilidade, com o desempenho das suas fontes de financiamento, que nós vimos 

que tiveram um impacto negativo considerável no quadrimestre. 

Despesas de investimento. Exatamente isso, aqui olhando para, vamos dizer assim, uma 

desagregação administrativa dos investimentos, a primeira linha é investimentos da própria 

administração direta do Estado, inversões financeiras primárias, que foi o aumento de capital de 

empresas dependentes e os investimentos das não dependentes, que essa foi a que conseguiu manter 

um crescimento nominal em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado.  

De um modo geral, tivemos uma redução de 23% dos investimentos em relação aos 

investimentos do ano passado. E aí, mais uma vez, apenas para reforçar o ponto, em linha, bastante 

em linha com a redução das fontes de financiamento, sejam operações de crédito autorizadas pelo 

governo federal, sejam repasses de convênios firmados com o governo federal devido ao 

contingenciamento do OGU. 

Evolução do investimento, valores de 2008 para cá sempre superiores a um bilhão de reais. 

Um desempenho, eu diria, impressionante do ponto de vista de esforço de investimento para um 

ente subnacional no Brasil e mostrando que esses são dados acumulados no primeiro quadrimestre. 

Só chamando a atenção que nós estamos usando não só os recursos do Tesouro, sejam 

investimentos diretos da Secretaria, de órgãos da administração direta, mas também, de autarquias, 

fundações e empresas estatais não dependentes. 

Bom, aí vamos passar mais uma vez para os resultados. O balanço orçamentário de 2015 

relativo ao quadrimestre, a gente está com o resultado do quadrimestre positivo de 6,2 bilhões de 

reais, 6,3 bilhões de reais. E aí, com a desagregação em termos de receitas correntes, capital e 

despesas correntes de capital, mostrando que as despesas totais, elas significaram apenas 90,6% das 

receitas totais, daí esse superávit. Mais uma vez, chamando a atenção também que, quando nós 

estamos falando de períodos infra-anuais, no caso o primeiro quadrimestre do ano, não é um 

indicador que nos traga muito esclarecimento.  
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É sempre bom a gente aguardar para observar o desempenho desse indicador mais na frente, 

ao longo da execução do orçamento. Apenas a evolução anual desse balanço orçamentário, 

mostrando que no primeiro quadrimestre há sempre a tendência de um resultado positivo, com as 

receitas orçamentárias, mesmo em épocas de crise, sendo superiores às despesas, por aquelas 

questões de ordem administrativa e de execução que eu aludi agora há pouco. 

O resultado primário. Um resultado primário de 8,8 bilhões de reais, mais uma vez, em linha 

com tudo aquilo que a gente está comentando em relação ao fato de que, além das medidas de 

contenção de gastos anunciadas pelo governador no início do ano e do contingenciamento do 

orçamento, nós temos essas questões de, tradicionalmente, se gastar menos no início do ano. Temos 

um resultado primário significativamente alto, o que, se continuarmos com a tendência de despesa, 

muito provavelmente, ao longo do ano, ele deverá se reduzir um pouco. 

É o gráfico mostrando como a cada primeiro quadrimestre de cada ano se comportaram as 

receitas e despesas primárias, mostrando o significativo... Ah, não! Desculpe. Aqui nós estamos 

falando do superávit com a meta. É uma tradição de no primeiro semestre estar sempre 

significativamente acima das metas definidas.  

Resultado nominal de 1,9 bilhão obtido nesse trimestre, a dívida líquida tendo um 

crescimento de 0,9%, a dívida fiscal líquida, cuja variação define o indicador, com a dívida 

consolidada líquida crescendo apenas 0,9% em relação à dívida que foi observada, aí, não no 

primeiro trimestre de 2014, mas sim, o estoque no final de 2014, em 31 de dezembro. 

O próximo slide é aquela desagregação em termos da modalidade de dívida, chamando a 

atenção para o crescimento da dívida contratual. Certamente, há algum problema aí de vírgula na 

taxa de crescimento, acho que esqueceram de tirar o “menos um”, ela está um pouco alta para os 

números que nós estamos vendo.  

E eu gostaria de chamar a atenção também para a evolução de precatórios, que essa é uma 

questão importante para os estados brasileiros, particularmente para São Paulo, em virtude das 

decisões recentes da Suprema Corte no sentido de tentar aumentar a velocidade e reduzir o tempo 

de quitação dos precatórios, de uma maneira que dificilmente poderá ser cumprida pelos estados 

brasileiros e pelos municípios de grande porte.  

São recursos significativos e que, acho que os senhores, tanto quanto nós, no Executivo, 

temos certeza que, dificilmente, poderemos quitá-las em cinco anos. Então, alguma providência, 

algumas coisas já estão tramitando no Congresso Nacional, emendas, as mais significativas, por 

iniciativa de senadores de São Paulo, no sentido de mitigar os efeitos dessa decisão sobre os nossos 

fluxos de despesas ao longo dos próximos cinco anos.  
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Aí, o gráfico mostrando, aquele mesmo gráfico que nós já havíamos visto e aqui mostrando, 

eu chamo a atenção no finalzinho da curva, eu tinha mostrado que tinha havido um crescimento de 

1,42 para 1,48 e já houve uma redução um pouco... Mesmo com a receita corrente líquida tendo um 

desempenho fraco, vamos dizer assim, nesse primeiro quadrimestre, nós já logramos reduzir um 

pouco a relação de dívida da receita corrente líquida e aí, mais uma vez, eu diria que são efeitos de 

indexação da dívida renegociada com a União. 

Despesas com pessoal, como eu havia anteriormente alertado, eu acho que vale a pena nós 

começarmos a olhar com um pouco de cuidado esse indicador a partir de agora. Tendo havido um 

crescimento significativo no início do ano desse indicador, despesa de pessoal com receita corrente 

líquida, decorrente de algumas medidas de pessoal, reajustes concedidos no ano passado, concursos 

e admissão de novos funcionários, nós passamos, está muito mais perto do limite prudencial 

preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos agora... E qual é a grande 

preocupação? Nós temos esse indicador, é um indicador que no numerador nós temos uma despesa 

incompressível e no denominador nós temos uma receita extremamente volátil.  

Então, têm duas conclusões que a gente pode tirar dessa observação e que são importantes, 

eu gostaria de trazer. A primeira é: dado que o numerador é incompressível, ou de difícil 

compressão, nós temos que passar a ser muito parcimoniosos a qualquer medida que venha 

significar aumento de pessoal, porque a gente não consegue voltar.  

A boa notícia é que o denominador é volátil e ele tenderá, no médio prazo, de médio para 

longo prazo, terminando esse ciclo negativo da economia brasileira, tenderá a haver uma 

recuperação da receita corrente líquida e eu diria que muito provavelmente nós nos afastaríamos do 

limite prudencial, ficaríamos abaixo do limite de alerta. Mas, como essa crise econômica, ela não 

está dando sinal algum de reversão, pelo menos esse ano, é sempre bom a gente lembrar que a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, ela determina medidas, ao ultrapassar o limite prudencial, ela determina 

algumas medidas de redução do gasto com pessoal, medidas essas que não são... Eu diria que são 

medidas duras. Se a gente passa do limite prudencial, tem um conjunto de medidas a serem 

tomadas, se a gente passa do limite máximo, então, o rigor é maior ainda e você tem dois 

quadrimestres para recompor. 

Então, nessa realidade, o efeito a gente não pode esperar nos próximos dois quadrimestres, 

nenhuma recuperação da receita que venha a afetar de forma significativa esse indicador. Então, de 

fato, nós temos que estar muito atentos no sentido de evitar qualquer movimento que possa vir a 

fazer com que a despesa de pessoal aumente, porque não há nenhuma perspectiva de aumento da 

receita corrente líquida nesse ano e, provavelmente, no início do ano que vem também. 
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Bom, aqui é aquela desagregação que nós já tínhamos falado em relação à despesa bruta, 

dividindo entre servidores ativos, servidores inativos e pensionistas, basicamente é a forma como a 

gente constrói o indexador. O total da despesa bruta, as deduções que são permitidas em lei no 

denominador da relação e o valor calculado de 45,81% já chegando muito perto do limite 

prudencial. Da mesma maneira, a gente apresenta o desempenho de 2011 para cá de todos os 

poderes, do Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo aí, de alguma maneira, a gente destaca 

também Tribunal de Contas e Ministério Público, mostrando a situação atual em relação a cada um 

dos seus níveis definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.      

Bom, para finalizar, garantias concedidas pelo Estado continuam em níveis irrisórios, 

bastante baixos, mas, de um modo geral, esse é um valor que não destoa muito de outros entes 

subnacionais. A gente está bem junto com os demais estados, mas é uma margem significativa de 

folga em relação a isso. 

A última... Ah, não! Vamos lá, vamos ainda para as operações de crédito, não difere muito, 

apenas os números diferem um pouco àquilo que eu trouxe. Não houve nenhuma nova operação que 

pudesse afetar esse quadro, mas, estamos com algumas operações em andamento, algumas das 

operações que foram recentemente aprovadas nessa Casa estão seguindo a sua, eu costumo chamar 

de sua via-crúcis lá em Brasília, e eu acho que na próxima apresentação aqui, espero eu já ter 

alguma linha nova nesses dados.  

Para finalizar, eu queria mostrar que uma coisa que é muito importante para nós é a questão 

da transparência, que eu aludi no início da minha fala. O estado de São Paulo, ele é particularmente 

avançado no Brasil em termos de transparência. E isso é algo que apenas o Executivo possa se 

vangloriar, vamos dizer assim. Eu acho que todos os poderes no estado de São Paulo, eles têm essa 

postura pró-transparência e os resultados estão aí.  

São Paulo foi esse ano o primeiro colocado na escala do Brasil Transparente, graças à 

qualidade dos nossos sites de transparência e de uma série de práticas e de medidas adotadas por 

São Paulo. E aí, mais uma vez, eu estou falando de São Paulo num sentido amplo, todos os poderes 

do estado. 

 A nossa bolsa, a nossa BEC, a nossa bolsa eletrônica de compras, ela já vem há alguns anos 

e esse ano foi reafirmado, recebeu o certificado desde 2010, o certificado ISO 9001, ou seja, ela tem 

certificação internacional de qualidade de suas transações. Ela, a cada ano, ela angaria, ela tem mais 

transações por um número maior de entidades e está se estendendo de forma bastante rápida para os 

demais municípios paulistas, e é também uma iniciativa do governo do estado com o 

reconhecimento externo, inclusive, reconhecimento internacional.  
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Hoje, por acaso, a responsável pela BEC de São Paulo está fazendo uma apresentação nos 

Estados Unidos, porque isso é uma das boas práticas. O senhores sabem que esses organismos 

internacionais costumam sempre trazer, disseminar as boas práticas que se encontram nos diferentes 

países com quem eles trabalham. E no caso da BEC, no caso do estado de São Paulo, essa é uma 

das boas práticas.  

E, isso aí os senhores conhecem também, o nosso... Um dos grandes motivos, uma das 

grandes razões porque as agências de “rating”, mesmo numa situação econômica não muito 

favorável, revem e mantém os nossos veículos externos é a questão de transparência fiscal e 

também a questão da tradição de São Paulo, da tradição do estado de São Paulo de fazer uma 

política fiscal sustentável, de ter uma política fiscal responsável, sendo provavelmente dos estados 

com mais... Provavelmente não, certamente dos estados com melhor desempenho nos indicadores 

de solvência, nos indicadores de responsabilidade fiscal. 

Com essa informação, eu encerro a minha apresentação e devolvo a palavra para o 

presidente da Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Obrigado. Muito obrigado, senhor 

secretário. Nós vamos, então, passar a palavra para os senhores deputados que queiram usá-la. 

O deputado Orlando Bolçone, com a palavra. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Cumprimentar o secretário Renato Villela, os 

colegas Barba, João Paulo, deputado Vaz de Lima, especialista no tema, deputado Reinaldo Alguz. 

Cumprimentar os colegas da Secretaria da Fazenda aqui presentes.  

O senhor, com certeza, com a experiência que tem, o senhor pôde atestar que o senhor 

encontrou um dos quadros mais profissionais e competentes de fazendários que se tem no Brasil. 

Parabéns pela sua apresentação e eu vou me permitir temas um pouco além da apresentação. As 

duas apresentações perfeitas.  

Uma que já foi alvo de discussão nessa Casa, nos quatro anos anteriores, houve até uma 

comissão formada aqui na Assembleia, que fazia parte o deputado Bragato, o deputado Vitor 

Sapienza, onde se discutiu a questão das dívidas de Estados e Municípios, que culminou, não por 

isso, mas também em razão disso, acompanhado pelo deputado Vaz de Lima lá no Congresso, lá na 

Câmara Federal, a mudança do indicador. E como o senhor já informou, vai ocorrer faltando a 

regulamentação. A minha pergunta é: essa regulamentação, que impacto ela vai trazer? O senhor já 

tem números, ou tem, assim, uma visão de que impacto que vai trazer na dívida do estado de São 

Paulo? É benéfico ou não? 
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O segundo ponto é no sentido de que parte do nosso endividamento do estado de São Paulo, 

ele é feito, obviamente, em moeda estrangeira, em Dólar e Euro, e com a desvalorização do Real, 

que impacto que tem na economia paulista. 

E finalmente, de forma simples e objetiva, uma terceira pergunta no sentido de uma 

projeção. Já esteve aqui o secretário Marcos Monteiro falando da dificuldade de projeções, 

inclusive, da economia até os próximos meses, com que cenário que a Secretaria da Fazenda e a 

Secretaria do Planejamento do Estado trabalham até o final do ano em razão do impacto do período 

de queda de produto que vivemos no país, em especial, como o senhor tão bem demonstrou, do 

produto industrial.  

E parabéns pela apresentação. É isso, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Se o senhor quiser responder, 

é melhor. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – A gente responde 

imediatamente, eu acho que fica melhor para todo mundo. Deputado Bolçone, a primeira 

observação sua eu não podia concordar mais. Aliás, eu diria que um dos motivos que me deram a 

tranquilidade de aceitar esse cargo foi porque eu já conhecia de outros fóruns, de outras discussões, 

do Confaz, do Gefin e outros órgãos, outros colegiados, a qualidade técnica do pessoal aqui de São 

Paulo, de alguns até eu já tinha quase que uma amizade e um contato muito frequente. Isso foi 

minha experiência pessoal.  

Eu também já sabia, por conversas com funcionários de organismos internacionais também, 

que sempre São Paulo se destacou em todos os programas, em todas as iniciativas que foram, ou 

financiadas, ou apoiadas por essas instituições. 

Então, é só um testemunho que, na realidade, essa qualidade, ela não é só percebida dentro 

das fronteiras de São Paulo, ela é reconhecida no Brasil e reconhecida em Washington também, de 

uma forma muito clara. Então, isso me dá uma tranquilidade de trabalhar e de ter aceito o desafio 

que o governador Alckmin me colocou. 

A questão da renegociação da dívida, no caso específico de São Paulo, assim como também 

de todos os estados de maior porte e com dívidas já renegociadas no início do programa lá em 97, o 

impacto... Esse tipo de medida tem dois impactos. Tem o impacto sobre o estoque da dívida e o 

impacto sobre o fluxo da dívida.  

No caso de São Paulo, no caso de Minas Gerais, no caso de... Paraná não, mas, no caso do 

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outros estados, não há impacto algum no fluxo. Ou seja, a 
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gente não vai pagar menos dívida por conta dessa lei. O que vai acontecer com São Paulo, e que 

será extremamente benéfico em algum momento, num futuro não muito próximo, é que nós vamos 

antecipar em três anos a quitação da dívida e recuperar a capacidade de acessar os mercados de 

capital de uma maneira mais simples. O efeito é benéfico, para resumir, mas a gente não consegue 

sentir efeitos práticos na execução do orçamento, pelo menos nesses primeiros anos.     

O senhor tem razão falando da questão da dívida em moeda estrangeira, evidente que isso 

tem um efeito negativo no nosso estoque de dívida indexado em moeda estrangeira, mas ainda tem 

um percentual muito pequeno no total da dívida. Boa parte da nossa dívida, quase 90% eu diria, ela 

é decorrente da dívida refinanciada com a União. Então, a gente ainda tem uma margem bastante 

significativa para se endividar em moeda estrangeira sem grandes preocupações. 

O que eu chamo a atenção, e que é uma questão que a gente debate de maneira muita intensa 

na própria Secretaria de Fazenda, é a questão... É que, apesar da questão cambial, o custo da dívida 

externa ainda é muito menor do que a custo da dívida interna. E aí eu diria que ainda há que haver 

uma desvalorização bem maior, que eu não sei, acho que não haverá uma desvalorização adicional 

maior para que haja uma reversão. As taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras 

internacionais, mesmo privadas, elas são muito menores que as taxas de juros do BNDES, da Caixa 

Econômica, do Banco do Brasil e etc.. Então, nós ainda estamos bem nessa questão. 

O cenário para frente? Bom, aí eu não vou responder como economista, vou responder como 

secretário de Fazenda. Nós utilizamos, até por uma questão de trabalhar com grandezas invariáveis 

que são de conhecimento de todos, nós sempre projetamos as nossas... Fazemos o nosso cenário, 

projetamos os nossos fluxos a partir dos dados do Focus, que são aquelas informações do consenso 

do mercado, etc., etc..  

A gente acompanha, como no Focus há uma certa dinâmica na mudança nos números, a 

gente sempre utiliza, a gente procura sempre utilizar o mais recente, mas a gente não está 

utilizando... A gente utiliza para monitoramento, mas nem sempre para tomada de decisão, porque 

as flutuações são relativamente grandes. Mas, basicamente, aquele quadro do Focus que publica 

periodicamente é o nosso guia em relação aos nossos cenários. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – A palavra está aberta. Deputado 

Barba.  

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Com a palavra. 
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O SR. TEONILIO BARBA – PT – Primeiro, saudar o secretário, agradecer a sua presença 

aqui, e esperamos aqui tentar tirar algumas dúvidas. 

Eu vou começar primeiro com uma premissa pela última lâmina apresentada, pelo último 

slide, onde a transparência do governo São Paulo mostra que está em primeiro lugar do Brasil, e 

apareceu ao lado algumas agências de avaliação, como Standard & Poor’s, Fitch... Três agências, 

agora eu não me lembro a outra, deixa eu ver na última página aqui. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – A gente consegue 

voltar para o... 185,3 bilhões de reais, um crescimento nominal de 5,4%. 

 

 O SR. TEONILIO BARBA – PT – Não, não. Não precisa, eu tenho aqui na folha, eu cito 

aqui. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Não, mas eu acho 

que fica bonito. 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – E a Moody’s, né? 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – É. 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – São agências que têm uma relevância internacional, 

mas, que nós temos que ter alguns cuidados, porque essas mesmas agências foram as agências que 

fizeram parte desse grupo de agências internacionais que também abonaram e avalizaram o Lehman 

Brothers, que é o banco que quebrou e quase quebrou toda a economia dos Estados Unidos. 

Eu não estou discutindo aqui a transparência do Estado, estou discutindo o cuidado que nós 

temos que ter com essas agências, porque são agências de avaliação de risco, do potencial de pagar 

ou não as dívidas, ou de um país, ou de um estado, ou de um município, ou de grandes empresas e 

grandes bancos. Então, nós vimos a crise que foi no final de 2008 e que se arrastou pelo mundo 

afora todo o ano de 2009.  

É só essa observação, porque a mesma agência que vem aqui e avalia a capacidade do estado 

de São Paulo de poder pagar ou não as dívidas é a mesma agência que vai avaliar a Petrobrás, é a 

mesma agência que vai avaliar o Banco do Brasil, o BNDES, o governo nacional. E, muitas vezes, 

existem interesses nessas agências, têm interesses. Essas agências não foram criadas à toa, elas 
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foram criadas de um ponto de vista de uma ordem econômica mundial francesa, americana, que 

ainda faltam algumas, falta a J. P. Morgan e outras aí, não é? Então, é só para a gente ter esse 

cuidado. 

Em relação ao que o senhor apresenta, que ainda teve um superávit primário na questão da... 

Que o governo de São Paulo vem exercitando. Então, é uma primeira pergunta. Se nós pegarmos o 

ano de 2012, o superávit foi na ordem de seis bilhões e meio, se não me falhe a memória, e o último 

dado que se apresentou é de quatro bilhões e meio. Já tem uma perda aí da parte do superávit não 

praticado na ordem de dois bilhões, mais ou menos. Vamos aproximar os números, só para não 

precisar exato. E nós sabemos que o modelo de governo defendido por esse governo do estado de 

São Paulo é um modelo de choque de gestão, de deixar, realmente, enxutas as dívidas. Então, me 

parece que houve um relaxamento, não é? Então, essa é uma das perguntas. 

A outra é que o orçamento dos últimos quatro anos, de 2011 a 2014, o de 2010... Até 2010 

ele foi superavitário no estado de São Paulo, ele vem sempre de uma ordem positiva muito 

importante. E de 2011 a 2014, ele foi de uma ordem negativa. O primeiro ano de 2011, 723 

milhões; segundo, 2012, 240; 2013, 994; e 2014, dois bilhões, 932 milhões. São dados da CGO, não 

são dados... Foram dados que nós apuramos lá. Então, isso faz com que o Estado aumente aqui, 

cada vez mais, a sua dívida. E isso nos leva numa conta que não foi apresentada no relatório da 

LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não aparece no relatório uma diferença de dois bilhões e 

meio de reais.  

Qual que é a pergunta aqui? Onde foram parar esses números, que não aparecem no relatório 

da... Pelo menos a nossa bancada, a nossa assessoria, identificou que não aparecem. E qual foi o 

tratamento dado a esses recursos? Eles foram cancelados ou foram inscritos em dívidas extras a 

pagar? É uma coisa para a gente tentar aqui identificar.  

Então, são essas três perguntas e depois a gente, se puder novamente, a gente retoma o 

debate, ok, secretário? Muito obrigado, mais uma vez. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Senhor secretário, com a palavra. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Obrigado, 

presidente. Deputado, as agências de “rating”, elas tem... Certamente, elas tiveram um papel, eu 

diria assim, um pouco embaraçoso na crise de 2008, mas, quando a gente está olhando para risco 

soberano, principalmente subsuberano, como é o nosso caso, as metodologias são completamente 

diferentes.  
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Quer dizer, no caso das instituições financeiras americanas, na questão das hipotecas de 

segundo nível, que o pessoal chama de “subprime”, foi um problema metodológico extremamente 

complexo que foi muito mal resolvido. Eles, em vez de olharem para as carteiras de hipoteca de 

modo vertical, no sentido de olhar todas as carteiras, eles resolveram fazer uma mudança pegando 

alguns contratos de um grupo de “subprime” com outros contratos de melhor qualidade e fizeram 

uma salada, que eles acabaram perdendo a própria capacidade de entender aquilo que eles tinham 

feito. Foi um vexame. 

Mas, na realidade, era um grupo e uma metodologia muito específica para mercados de 

capital privado, particularmente de empréstimos de longo prazo e empréstimos lastreados em 

hipotecas. E, basicamente, por conta da legislação específica americana, no sentido de que você 

pode hipotecar um determinado ativo mais de uma vez: primeira hipoteca, segunda hipoteca, 

terceira hipoteca, e não se levou em conta o fato de que a primeira hipoteca tem uma qualidade 

melhor do que a segunda, a terceira, etc..  

Então, na realidade, foi um problema muito específico do sistema financeiro e do mercado 

imobiliário americano decorrente, também, do setor de situações externas macroeconômicas, que 

fizeram com que a bolha imobiliária, que já durava décadas, ela estourasse naquela época.  

Então, na realidade, o senhor tem razão, mas, para o nosso propósito, esse tipo de 

certificação, vamos dizer assim, é perfeitamente utilizável, e todos nós, paulistas, devemos estar 

muito orgulhosos do fato de que nós continuamos mantendo esse tipo de avaliação, termos o grau 

de investimento por conta dessas três agências. 

A queda no superávit primário que o senhor apontou, de 2012 para 2014, e de alguma 

maneira vinculou a um certo afrouxamento, relaxamento da nossa postura pró-ajuste, na realidade, 

eu tenho duas observações a fazer: não foi por isso.  

O resultado primário, a redução do resultado primário, ela decorreu de um movimento 

extremamente positivo do governo do Estado no sentido de utilizar recursos, particularmente, de 

receitas de capital para fazer investimento. Quando faz esse investimento, seja com recursos de 

operação de crédito, seja com recurso de alienação de bens, é uma questão de definição, mas é a 

metodologia, a receita não entra no primário e a despesa entra. Então, você faz a operação de 

crédito de um milhão e gasta um milhão. A receita não entra na conta, ela não aumenta a receita 

primária, mas aumenta a despesa primária.  

Então, o que nós estamos vendo com essa redução do superávit primário, ela não é tida 

como uma postura fiscal menos responsável, muito pelo contrário. Esse é o tipo de situação que faz 

sentido reduzir primário, particularmente porque o investimento, ele vai alavancar, num momento 
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posterior, alavanca mais atividade, alavanca mais base tributária e ele tem um efeito positivo na 

arrecadação dois três anos na frente.  

E o senhor também chamou a atenção para a queda do resultado orçamentário, no sentido de 

que isso estaria indicando um aumento de dívida. Também não é o caso, especificamente nesse 

ponto. A nossa dívida cresce, mas a gente tem que sempre olhar... O crescimento da dívida visa vir 

o crescimento da receita corrente líquida.  

Até mais ou menos meados do ano passado, estava muito bem, e a situação está mudando 

por conta da crise econômica. Mas, o resultado orçamentário, no nosso caso específico, essa 

diferença, o fato de ele ser negativo, significa apenas o seguinte: nós começamos a utilizar 

superávits de caixa de exercícios anteriores, de maneira que ele não aumentou a dívida, ele fez com 

que os nossos haveres, a nossa poupança, vamos dizer assim, ela se reduzisse, mas não criou 

endividamento, a gente não paga juros por isso, a gente não tem que repagar isso no futuro, tá?  

Então, assim, é para tranquilizar o senhor em relação a essa questão dos últimos anos. Nós 

termos um resultado orçamentário negativo, chamando a atenção que eles são ínfimos em relação 

ao tamanho da receita e ao tamanho da despesa, eles são muito pequenos, mas, nada mais do que 

isso. Eu estou usando, naquele ano, um dinheiro que eu tinha guardado de anos anteriores. 

Em relação ao terceiro ponto, deputado, eu vou pedir perdão, mas eu não entendi bem 

exatamente qual é a questão. Então, nós estamos aqui à disposição, atrás do senhor está um dos 

nossos principais craques em termos de orçamento, finanças e etc., que estará à disposição do 

senhor e da sua equipe, dos seus assessores, para a gente entender exatamente essa diferença... 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Dos dois bilhões e meio. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Isso. Não, pois é, 

desses dois bilhões e meio, que eu, de fato, não entendi exatamente que diferença é essa. Chamando 

a atenção que esses são os números oficiais do Estado, são os números gerados a partir do nosso 

sistema, do nosso Siafem. Então, eu acho que talvez seja alguma questão de entendimento, que eu já 

coloco, desde já, a nossa equipe à disposição do senhor e da sua equipe para a gente dirimir essa 

dúvida.  

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Tem Vossa Excelência a palavra. 
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O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Bom, eu queria cumprimentar o secretário pela 

brilhante explanação, os dados, o material que nos apresenta aqui, que nos dá condição de 

discutirmos, estudarmos e ficarmos a par de tudo aquilo que o governo está passando. 

Uma das coisas que me chamou a atenção, e que eu gostaria de fazer uma pergunta ao 

senhor, é com relação à despesa de pessoal, uma vez que o limite prudencial que se aproxima dos 

servidores ativos e inativos, nós crescemos, pelos dados apresentados, 5% nos últimos cinco anos, e 

isso representa um limite muito próximo do limite prudencial. A que maneira o senhor vê o impacto 

da queda da arrecadação para aproximar esse limite prudencial, ou no limite máximo, e se isso 

ocorrer, essa queda muito grande, o que poderia acarretar nessa situação? 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Ok. Um excelente 

ponto, deputado, que nos dá chance de debater mais o tema. Na realidade, esse problema, 

independentemente da causa, ele é um problema, porque existe um limite que tem que ser 

cumprido. No nosso caso, o que aconteceu foi o seguinte, tiveram variações que impactaram o 

crescimento da relação, tanto no numerador quanto no denominador, ou seja, a despesa de pessoal 

cresceu e a receita corrente líquida caiu. A boa notícia, se é que tem algum aspecto bom nessa 

questão, é que, em termos de variação, a despesa de pessoal variou a metade do que variou a receita. 

Ou seja, a queda de receita foi duas vezes maior que o aumento da despesa. 

Então, na realidade essa aproximação do limite prudencial não está significando, 

necessariamente, que se perdeu controle, ou que se exagerou na política salarial. Isso significa 

apenas que você teve uma queda significativa da receita corrente líquida em decorrência da crise 

econômica. E como eu falei lá atrás, um outro aspecto importante é que a receita, de fato... A 

tendência é: acabada a crise, a receita recupera. Então, a gente rapidamente vai se afastar do limite 

prudencial.  

O que a gente tem que tomar muito cuidado é: esse período, esses meses que são muito 

próximos... Porque não haverá aumento de receita, pelo menos, eu acho que antes do segundo 

semestre do ano que vem. Quer dizer, o máximo que vai acontecer, talvez, a gente conseguindo 

recuperar algumas medidas que nós já estamos tomando em relação à fiscalização e etc., é que pode 

refrear a queda na receita.  

Porque, de fato, o que aconteceu? No país, há uma recessão enorme. E não há medida 

administrativa, não há medida de fiscalização que faça com que a gente recupere a perda de receita. 

A gente vai correr atrás do sonegador com mais força, vai fiscalizar com mais intensidade, mas, o 

fato é que a indústria brasileira, só para você ter uma ideia, o nível do produto real da indústria está 
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no mesmo nível de 2005. Nós retrocedemos dez anos em termos de perda de produção industrial. 

Quer dizer, não se recupera isso através de medidas administrativas e etc.. 

Então, nós estamos, voltando ao ponto, nós estamos com uma passagem, a gente tem que 

passar esse período agora de crise com muito cuidado, e a gente tem que tomar muito cuidado com 

qualquer coisa que venha a significar aumento de despesa de pessoal nesse período, porque é o 

período exatamente crítico em que a gente não vai conseguir fazer com que a receita se recupere. 

Essa é a mensagem que eu queria trazer aqui para o nosso debate, para a nossa reflexão. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Eu gostaria, então, se eu entendi bem, essa queda 

grande também é devida à queda de arrecadação, por isso houve... 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – É principalmente 

isso. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Principalmente isso. Por isso houve um crescimento 

tão grande de 2011 para 2015... 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Não, a queda de 

arrecadação ocorreu a partir dos meados do ano passado. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Certo. Houve essa queda, houve um aumento grande, 

principalmente aqui, nesses dois anos, de 2013, que era 42%, para 45,8, quase 46%. Isso aqui se 

aproximando muito do limite prudencial. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – É, é. Esse que é o 

problema, exatamente. Nós estamos com, basicamente... 

 

O SR. – (Fora do microfone.) Manteve a receita... Desculpa. Você manteve a despesa no 

mesmo nível, mesmo que ela não estivesse... 

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – A receita caiu. 

 

O SR. – (Fora do microfone.) Se a receita caiu. Se é 42, virou 44. 
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O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Mas, veja só, deputado, nós estamos no início da crise 

ainda. Pela projeção, ainda não veio a crise. Não, veja só. O fundo...  

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Olha, e me 

chamam de pessimista, hein? (Risos.) 

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Não, o fundo... Eu estou aqui querendo antever 

algumas coisas, porque o fundo maior está programado para agosto, pelo menos assim, de queda 

maior. Então, é alarmante essa situação, é perigoso, é isso que eu... Se eu entendi corretamente. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – É, exatamente. É 

por isso que eu digo que a nossa preocupação hoje tem que ser no curtíssimo prazo em relação ao 

que vai acontecer com despesa de pessoal. Porque o nosso período crítico é 2015 e início de 2016, 

porque a gente não tem capacidade de fazer com que a receita se recupere de maneira rápida.  

Eu não tenho dúvida que São Paulo, daqui a dois anos, ou daqui a três anos, vai estar longe 

do limite prudencial, porque a receita, a economia voltando a se ativar, a receita se recupera. O meu 

problema é que, por conta dessa questão, nós estamos falando, por conta dessa questão específica 

do período de crise, a gente possa vir a ultrapassar esse limite. Então, a gente tem que ser muito 

cuidadoso, nos próximos meses, em relação a qualquer movimento que venha a significar aumento 

de gasto de pessoal, porque a receita não vai se mexer.    

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Palavra aberta. 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho mais uma 

questão. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Pois não, deputado. O senhor tem 

mais cinco minutos. 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – E tenho a compreensão, tranquilo, que é isso mesmo, 

nível de despesa que você tem do Estado é isso mesmo, você tem o nível de despesa, se cai a 

arrecadação, teu nível de despesa cresce. Porque é diferente do setor privado. O setor privado é 
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muito fácil. No setor privado cai a produção, ele vai lá, corta, demite. E o Estado não é assim, o 

Estado acaba cortando em algumas áreas para tentar economizar a receita. E uma delas é 

exatamente uma das questões que eu quero fazer. 

Nós fizemos um levantamento sobre a questão da saúde, e talvez o senhor me responda aqui, 

seria uma pergunta para colocar para o secretário da Saúde, mas não, porque eu penso que isso 

passa pela Fazenda e pelo Desenvolvimento, não tem jeito, são as duas secretarias que têm que 

montar o planejamento de gestão, como gasta e como não gasta. Então, tem um decreto do governo, 

agora eu não o número, um de janeiro e um de fevereiro de 2015, onde, quando você olha a 

composição do corte feito na saúde até agora, que foi na ordem de um bilhão e 600 milhões de 

reais, equivale a 11% daquilo que foi gasto com a saúde o ano passado. Isso equivale a 11%. Então, 

essa é uma questão que eu gostaria que o senhor respondesse. 

A outra questão é o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação, que tem uma 

pujança muito forte na economia, seja na capacidade no setor privado, ou dos serviços públicos 

prestados, que eu tenho muitas críticas, mas, tenho que reconhecer que o estado é o mais importante 

da nação. Qual é capacidade dele de provocar um Confaz, uma reunião do Conselho Fazendário 

Nacional, para, a partir do estado de São Paulo, a gente debater como se faz a retomada do 

crescimento econômico no país?  

Porque nós já fizemos isso no passado, o Vaz lembra bem disso, acordo setorial de 1992, 

onde tinha uma crise na indústria automotiva, e você apontou bem que o patamar da indústria hoje 

está no patamar de 2005. Eu hoje estive estudando uns dados do setor automotivo, o patamar do 

setor automotivo de caminhões está no patamar de 2002, para você ver como é tão grande a queda 

na produção industrial. Isso tem um impacto no estado de São Paulo.  

Nós somos o oitavo polo no mundo de produção de caminhões, no estado de São Paulo, 

como o setor automotivo, uma indústria importante, nós somos... O estado de São Paulo é 

responsável por 50% da produção de automobilística desse país, é uma cadeia (ininteligível), todo o 

setor de eletroeletrônico, indústria.  

Então, eu creio que o Estado tem que se preocupar de como apontar caminhos para ajudar a 

retomar essa... Fazer um debate desse... Se é possível a gente provocar um Confaz a partir de uma 

iniciativa do estado de São Paulo para a gente debater quais seriam as possíveis saídas. Então, essa 

é a segunda questão. 

A terceira questão é que vocês têm apresentado, tanto o secretário de Planejamento – o 

Marco Antônio apresentou – como o senhor também apresentou, que o Estado tem passado por uma 

crise em função da queda nacional. Quando a gente faz os nossos estudos, é diferente, a gente olha 

que o estado de São Paulo ajudou a jogar para baixo o nosso PIB nacional. Porque você mesmo, na 
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sua apresentação aqui, tem um slide que você aponta que existe a perspectiva de uma queda de 3% 

no PIB do estado de São Paulo, com base nos estudos de 2014 e com base no estudo daquilo que o 

relatório da Focus está apresentando, uma possível queda de 1.27 no PIB  nacional. Como é que 

vocês explicam isso, se tem alguma explicação. 

E uma observação, porque eu tenho feito crítica ao governo federal, que é do meu partido, 

porque o modelo de ajuste não é o modelo que eu defendo, mas é um modelo que teve em disputa, 

em 2002, defendido pela proposta do PSDB. E agora, vocês, quando apontam as quedas, vinculam 

tudo ao ajuste que o governo federal está fazendo. Só está havendo as quedas porque o governo 

federal está fazendo o ajuste, se não houvesse o ajuste, não haveria a queda. Então, como é que você 

faz esse contraste.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Secretário, com a palavra. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Obrigado. Bom, 

deputado, eu posso inverter aqui a ordem, começar pelo final? 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Pode. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Tá bom. Na 

realidade, o gráfico mostra, ele não tem causalidade, quer dizer, não é São Paulo... É porque São 

Paulo é parte do país. Então, o que eu quis mostrar é que São Paulo teve uma queda maior do que o 

país e quando a gente, oxalá, vem aqui mostrar que está se recuperando, São Paulo também vai estar 

puxando a recuperação. 

A minha crítica implícita, em momento algum eu faria, mas, eu acho que talvez vale a pena 

eu explicitar, não é em relação à política econômica atual. A política econômica atual, a política 

macroeconômica atual, ela causou... Eu costumo dizer que, se eu estivesse lá, eu faria muito 

parecido. É segurar o resultar o resultado primário, tentar fazer as medidas, para trazer, para reduzir 

a inflação, porque a inflação, todos nós lembramos, nós, que somos um pouco mais velhos, 

ninguém quer que ela volte, ninguém tem saudade.  

Então, se tem alguma crítica à política federal, essa crítica foi à política que foi perseguida 

até o final do ano passado. Está certo? Foi essa política que colocou o país na situação que está. Não 

é a política atual. A política atual está tentando tirar. E política econômica, ela não tem rótulo. Não 

é do PSDB, não é... É a política econômica do governo federal, que foi errada durante um período 

significativo de tempo, jogou o país onde o país se encontra hoje e, graças a Deus, e muito... E aí a 
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gente tem que louvar o governo federal no sentido de ter visto o erro a tempo e revertido, ainda a 

tempo de evitar consequências sociais gravíssimas que viriam se a gente continuasse naquele 

modelo equivocado.  

A gente vai ver ainda, ao longo do tempo, um desemprego muito grande, mas, que será 

muito menor do que aquele que seria causado por uma continuidade de uma política 

macroeconômica equivocada.  

Eu procuro, nas minhas falas, tirar essa questão, porque é uma questão de debate que a gente 

vai ficar até todos nós ficarmos com cabelo branco discutindo essas questões. Mas, é basicamente 

isso. Eu só queria colocar um pouquinho essa questão de São Paulo versus União, não é isso. É 

Brasil, o Brasil está assim. Agora, graças a Deus, estamos no caminho correto e esperemos que a 

nossa purgação, dos nossos pecados, seja mais rápida possível. 

No corte de 11% na saúde, isso eu estranho um pouquinho. Eu acho que o número que o 

senhor está comparando deve ser da execução. Quer dizer, quanto se gastou no primeiro 

quadrimestre em relação ao que se gastou no ano passado, porque o contingenciamento, ele 

preservou a saúde. É o contrário. O contingenciamento foi na média de algo em torno de 10% para 

todos os setores, menos para o setor de saúde. Até porque, como nós temos que cumprir... E 

educação também.   

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Só interromper. A orientação é que na área da saúde e 

da educação seja o corte de 5%. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Isso.   

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – A orientação é essa. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – É. 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Só que, quando a gente pega um decreto que teve em 

janeiro, 15 de janeiro, se eu não me engano, e outro em 15 de fevereiro, o montante cortado, ele 

represente 11%, a soma dos dois. É só para... Eu posso até mandar para vocês depois. 

 

O SR. – (Ininteligível). 
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O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – É, isso. É isso que 

eu estou... De qualquer maneira, eu acho que é assim, eu acho que o que nós temos aqui é mais uma 

questão de definição, que eu acho que nada como uma conversa técnica para a gente dirimir essas 

questões e, mais uma vez, eu coloco o meu time à disposição para tirar essa dúvida. Mas, assim, eu 

tenho tranquilidade que, assim, o que o Estado fez foi preservar a educação e a saúde, até porque, a 

gente cumpre índice. A gente tem obrigação constitucional de gastar 12% com a saúde e 30% com a 

educação. Então, ninguém seria doido de cortar mais e depois a gente ter problema na execução do 

final do ano. 

Em relação ao ponto do Confaz, o senhor também está se referindo à redução da carga 

tributária sobre veículos, que teria um efeito, sem dúvida, teria um efeito significativo em relação à 

saúde do setor. Claro, sem dúvida. 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – É, não é só sobre veículo, é sobre a produção industrial 

no total, que você... 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Ah! Então é pior 

ainda. 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – É, porque, se for só sobre veículo, você acaba 

beneficiando só um setor. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Então, deixa eu 

colocar o ponto, tá? Então, é o seguinte, o que é que acontece? Nós estamos numa situação em que 

hoje, por dever de ofício, eu não posso concordar com nenhuma proposta que vai reduzir imposto, 

porque eu tenho que fechar o ano, tenho que executar o orçamento, e quanto menos imposto eu 

tiver, menos orçamento eu executo.  

E aí, você vai ter um conjunto de impactos sobre serviços públicos prestados, que seriam... E 

são serviços, o senhor sabe muito bem, melhor até que nós aqui, que o serviços prestados para o 

Estado são, geralmente, serviços para as populações de menor renda, mais necessitadas. Quem tem 

dinheiro não vai à rede pública de saúde, procura um médico particular, coisas assim. Então, é 

muito difícil, é muito ruim, num momento de crise, a gente estar propondo redução de tributo. 

E se eu chegar no Confaz, vamos supor, até, que eu tivesse essa ousadia, se eu chegasse 

abrindo a discussão sobre redução de carga tributária em alguns setores, como o Confaz, graças a 

Deus, ainda é por unanimidade, eu seria derrubado e o resultado final ia ser um aumento de carga 
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tributária, porque os outros estados estão por aqui, sem dinheiro, correndo atrás de tributo. Se eu 

abrir essa discussão no Confaz, o efeito vai ser contrário. Os outros estados todos vão votar para 

aumentar imposto e não para reduzir. Aí é uma decisão estratégica do Estado, que eu que a gente 

pode fazer, a gente pode levar, mas eu acho que o efeito seria exatamente o contrário do que a gente 

gostaria que fosse.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. A palavra aberta. O deputado 

Rillo, com a palavra. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Senhor presidente, cumprimentar aqui o secretário 

Renato Villela, agradecer a presença dele também. Eu tenho aqui algumas perguntas muito... 

Perguntas pontuais, mas antes, como o debate naturalmente ganha um caráter mais político, uma 

avaliação ideológica de cada um, eu me permito aqui, também, fazer as minhas observações e 

discordar do secretário no que diz respeito à política de arrocho adotada atualmente, especialmente 

a parte em que ele diz que, durante anos, o governo federal adotou uma política econômica 

equivocada.  

Vai muito do ponto de vista de quem, do que a gente observa. Eu não tenho a menor 

condição de discutir economia com requintes técnicos, nem do secretário, nem do Barba, do 

deputado Vaz de Lima e o deputado Orlando Bolçone que são... Que têm formação semelhante, que 

entendem, que em algum momento da vida discutiram, praticaram muito isso.  

Eu faço, obviamente, uma avaliação de resultados da economia na vida das pessoas. Então, 

eu não sei se o secretário entendia que a política econômica correta adotada foi nos anos de 94 a 

2001. Se foi certa ou errada, eu não tenho condição de fazer uma avaliação técnica do ponto de vista 

da política, dos resultados sociais, do desenvolvimento do país, do emprego, aquele sim, foi 

absolutamente equivocada. 

E agora, a gente vive uma espécie de esquizofrenia mesmo, porque eu sou daqueles que 

acho que essa política de arrocho pode acontecer tanto com o PT, como o PSDB, a extinção, o fim 

desses partidos, podem desaparecer, assim como sumiram, desapareceram os partidos de esquerda, 

o partido socialdemocrata da Europa que adotaram a política de arrocho. A gente olha para a 

Espanha e vê que hoje sinaliza uma outra política, olha para a Grécia, tem uma outra política 

anunciada. É óbvio que é uma visão muito ideológica da economia.  

Então, eu sou muito crítico a essa política e tem uma consciência de que, quando falta 

dinheiro na crise econômica, entre outras coisas, falta dinheiro, você tem que começar a fazer os 

ajustes, o arrocho, ou você adota uma política mais ousada e tira de onde tem. E aí, o buraco é mais 
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embaixo, seja para o governo estadual, para o governo federal. Nós não assistimos no Brasil ainda 

nenhum desenho, nenhum sonho, estamos longe de sonhar com a política tributária mais justa, o 

esquema de arrecadação para o Tesouro Público de maneira mais justa e equilibrada. 

Secretário, eu observando aqui, eu queria começar com uma pergunta sobre os precatórios. 

Não, antes, antes disso, eu queria entender. O senhor falou, acabou falando durante o decorrer. Eu 

tenho dificuldade, eu gostaria de compreender de uma maneira mais simples, até para eu passar, 

também, para aqueles que entendem menos ainda do que eu de orçamento e de economia. Por que o 

governo Alckmin incorreu em déficit orçamentário nos últimos quatro anos, interrompendo uma 

série de resultados positivos? Porque foi interrompido isso, e não tinha uma crise estabelecida como 

tem agora, ou a futura crise, como diz o nosso companheiro Reinaldo Alguz, que acha que ela não 

chegou ainda, que ela está por vir.  

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Correção, um aparte. Não foi isso. Eu disse que o 

agravamento, maior ainda, pode vir. Correção. Obrigado. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Nada é tão ruim que não possa piorar um pouco 

mais ainda.  

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Não, não. Só uma constatação, que eu estou lendo 

comentários em jornais todos o que está acontecendo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Uma outra questão é a seguinte, o estoque de 

precatório de dezembro de 2014 e abril de 2015 cresceu 17,4 bilhões, para 19,7 bilhões, um 

aumento de 2,3 bilhões, ou 13%, mais ou menos. Qual é a explicação, qual a causa desse aumento 

do estoque de precatórios? Eu queria saber se houve alguma – é um desconhecimento meu – se 

houve alguma correção monetária.  

Para emendar aqui, se tem alguma projeção do governo paulista em relação a estoque de 

precatório em 2021, quais as projeções em relação aos impactos adicionais sobre a finança pública 

no Estado e quais as estratégias do governo paulista em relação a essa questão?   

E a última aqui, presidente, que me chamou a atenção, eu analisei aqui a tabela dos restos a 

pagar, de 2007 até 2014. Só para ter uma noção como aumentou, em 2007 era de seis bilhões, 

aproximadamente, e em 2014 foram pagos 27 bilhões. Então, o que eu não compreendi, num 

período que já conseguia constatar a dificuldade de arrecadação, a dificuldade econômica do Brasil 

e do Estado, por que o governo resolveu executar o maior valor em resto a pagar da história recente 
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do governo? Repito aqui, cerca de 27 bilhões, resultando em queda dos recursos em caixa no final 

do ano. Eu queria saber se tem alguma relação com o ano eleitoral. Secretário, eu gostaria de saber 

isso, se essa opção tem alguma relação com o ano eleitoral. Obrigado, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Secretário, com a palavra. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Obrigado. 

Deputado Rillo, em relação às suas observações iniciais, eu acho que e gente concorda mais do que 

discorda, a lembrar que na minha intervenção imediatamente interior, eu relutei em dizer, assim, eu 

não gosto de colocar rótulo nas políticas econômicas, porque as políticas econômicas são aquelas 

que precisam ser feitas a cada momento.  

E a gente... Uma das coisas que um dos meus mentores aí falava, ele citava muito o 

conselheiro Acácio quando ele dizia assim: as causas vêm antes das consequências. Na realidade, a 

política econômica de 94 a 2001 foi política econômica que permitiu que os governos que vieram 

depois fizessem todas as políticas sociais que tiveram tanto sucesso, reduziram efetivamente a 

pobreza no país, melhoraram significativamente a distribuição de renda. 

Então, na realidade, o que a gente vê, olhando para traz, olhando no retrovisor, é que, 

independentemente da cor da camisa, se o meu time usa listra horizontal ou se usa listra vertical, o 

fato é que, bem ou mal, o Brasil teve a maturidade suficiente para aproveitar uma equipe econômica 

que teve a grandeza de sacrificar uma eventual vitória política pelo bem do país, dando condições 

para que qualquer um que viesse depois pudesse fazer políticas econômicas e políticas sociais 

voltadas para a redução dos nossos principais problemas. 

Então, é isso mesmo, eu acho que a gente, no Brasil, no geral, o que interessa, é que o Brasil 

seguiu o caminho correto. A minha crítica em relação à questão passada, imediatamente anterior, 

foi aquilo que eu disse, as causas vêm antes das consequências, um certo desvio dessa política, que 

foi bastante consistente, de 99 até 2010, independentemente de quem estava no comando. O fato é 

que a mudança disso vai trazer consequências que nós ainda veremos. Mas, eu acho que, assim, no 

principal, nós concordamos. Nós temos uma convergência bastante grande da forma como nós 

verificamos.  

A pergunta em relação aos precatórios, o crescimento dos precatórios, ele tem duas 

principais causas. Primeiro, o fato de que a cada ano, como parte do processo orçamentário, são 

escritos novos precatórios. A Justiça vai trabalhando, vai gerando esses ônus judiciais, que vão se 

transformando em precatórios e que são inseridos no orçamento. Aquelas decisões que foram 

tomadas até o final de junho, elas são informadas e são incluídas no orçamento do ano 
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imediatamente seguinte, do ano seguinte. Então, essa é a causa primária de crescimento do estoque. 

Essas causas têm, efetivamente, correção monetária e juros.  

A emenda constitucional 62 tinha conseguido reduzir significativamente o valor da correção 

desses precatórios, mas, infelizmente, o CNJ tomou uma decisão de aumentar bastante os juros 

incidentes sobre o precatório, de maneira que a tendência é que, ao mesmo tempo em que ele 

reduziu de dez para cinco anos a obrigação dos estados e o município de pagar seus precatórios, ele 

aumentou significativamente a taxa de juros incidentes sobre essas dívidas.  

Então, é um efeito, assim, muito ruim e a gente tem que tomar muito cuidado, porque... 

Assim, acompanhar e apoiar as medidas que estão no Congresso Nacional agora que visam botar 

uma certa organização nessa questão e que vai ajudar significativamente nos estados e municípios. 

E no caso particular de São Paulo, foi uma iniciativa conjunta da Prefeitura de São Paulo e do 

estado de São Paulo. Então, é algo que nós devemos aqui estar sempre de olho, no sentido de apoiar 

a tramitação dessa emenda constitucional que vai dar a possibilidade do estado e, principalmente, da 

Prefeitura de São Paulo resolver esse problema muito grave particularmente. 

A previsão para 2021, esse número eu não tenho comigo agora, se o Roberto souber, por 

favor, me diga agora, mas, o problema é o seguinte: vai depender muito de quanto a Justiça vai estar 

colocando a cada um dos anos no orçamento. Esse ano a gente não sabe ainda quanto que virá. Em 

2016 a gente não sabe quanto virá, então, a gente não tem uma projeção, pelo menos eu não vi até 

agora nenhuma projeção para esse ano, para o ano que o senhor pediu. A gente pode depois mandar 

uma relação mais detalhada sobre como evolui no passado, sobre diferentes regimes de quitação de 

precatório, que eu acho que é uma questão que todo mundo, todos nós aqui, que somos agentes 

públicos, temos que estar muito atentos em relação a como isso vai acontecer.  

Os restos a pagar, essa evolução que o senhor apontou, de 2007 para 2014, o que a gente tem 

que levar em mente primeiro é o seguinte, que tem aí uma inflação acumulada relativamente 

grande. Esses números são nominais, não é deflacionado. Então, boa parte disso é simplesmente 

reflexo do aumento de preços, que vai aumentando os bens de serviço que o Estado gasta.  

O Estado tem como política, e tem conseguido manter essa política ao longo do tempo, de 

você não aumentar o estoque de restos a pagar, ou seja, ele termina o ano com o estoque de restos a 

pagar igual, pelo menos em termos reais, ao que terminou no ano anterior, ou seja, você não está 

aumentando a dívida, está certo? E, além disso, para evitar qualquer tipo de conotação que possa ser 

dada de efeitos eleitorais nos restos a pagar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 42, ela 

determina que o saldo de caixa no final do ano tem que ser maior ou igual ao volume de restos a 

pagar que você está deixando.  
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Então, na realidade, não foi por isso porque não podia ser assim. Está certo? Por isso é que a 

gente verificou no final do semestre, no segundo semestre do ano passado com a queda na 

arrecadação, verificou-se uma redução significativa, uma racionalização significativa de gastos, 

justamente para cumprimento do artigo 42, para não deixar restos a pagar em volume superior às 

despesas do ano seguinte. Então, em relação a isso, a LRF funciona e funciona muito bem. 

Qual que é a outra questão, deputado? A sua primeira pergunta, eu anotei de forma... O 

senhor falou em déficit orçamentário, eu não me lembro exatamente qual foi a pergunta. Se o 

senhor pudesse repetir, eu agradeceria. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – (Fora do microfone). A primeira é por que o 

governo Alckmin incorreu em déficit orçamentário nos últimos quatro anos? 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Ah, sim! Isso eu 

já tinha mencionado... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – (Ininteligível). 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Eu entendi. Não, 

é o seguinte, isso a gente tem que fazer uma... Eu não gosto de fazer paralelos com situações fora do 

setor, mas, vamos fazer. Na realidade, o resto a pagar, desculpe, o déficit orçamentário não é... 

Como ele foi financiado? Porque o orçamento, ele só traz a receita que entrou naquele ano e a 

despesa que foi feita naquele ano. Se eu fechei o ano anterior com dinheiro em caixa, na hora que 

eu pegar esse dinheiro e gastar, eu vou estar aumentando a despesa sem aumentar a receita, porque 

essa receita já correu no outro orçamento, está certo?  

Então, o que a gente fez foi exatamente isso. Gerou-se caixa ao longo de quatro anos, tá? E 

uma coisa que eu gosto de repetir sempre, o governo não é banco. O governo tem banco, mas não é 

banco. Não tem sentido eu estar com dinheiro em caixa para nada. Para que eu vou ficar com 

dinheiro em caixa? O Estado fez uma poupança, quer dizer, já visando um programa de 

investimento um pouco mais audacioso, ele poupou quatro anos e nos outros quatro anos ele pegou 

essa poupança e aconteceu.  

Aí, você tem o efeito estatístico. Quando eu gasto no ano, por exemplo, de 2014, uma receita 

que entrou em 2012 e eu não gastei, eu gero um déficit orçamentário, mas isso não significa 

desequilíbrio, entendeu? Porque eu tinha dinheiro em caixa.  
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O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Está certo. Obrigado.  

 

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

palavra. 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Bom, cumprimentar a todos e cumprimentar o secretário, 

nem tanto pela exposição, porque eu não assisti, cheguei aqui nos últimos cinco finais, mas, deixar 

um abraço e duas palavrinhas. 

Claro, o deputado Rillo falou que não tem como a gente excluir a questão política, não é? E 

não tem. Nós estamos numa discussão eminentemente política. Então, eu queria duas palavrinhas, 

uma no aspecto político e outra no aspecto até aqui do nosso assunto, pegando um gancho aqui 

depois na sua palavra, onde eu acabei intervindo. 

É... Dizer uma coisa, João Paulo, se tivesse dependido de nós, oposição, eu fiquei lá em 

Brasília quatro anos, o Mantega teria caído no comecinho, te garanto, no comecinho. Lá em Brasília 

toda a Comissão de Finança, da qual eu participava, nós ouvíamos mensalmente Tesouro e Banco 

Central, mensalmente. Eles vão prestar conta lá para nós, é um grupo menor que vai, porque não é 

toda a comissão, mas não teve nenhuma vez que a gente não dissesse: “Gente, está equivocado, isso 

não vai dar certo”. Bom, mas presidente, o ministro ela dela, manteve o ministro.  

Aliás, nós dizíamos lá, no ano passado, que o ministro já tinha caído. O Mantega se manteve 

como ministro para ter cartãozinho e tal, mas, ele já tinha caído há bastante tempo, porque estava 

muito equivocado. Não deu outra, acabou sendo substituído. Então, do meu ponto de vista, o que o 

secretário diz eu comungo sim, agora está fazendo o que deveria ter sido feito ao longo do ano 

passado.  

E diferentemente do que você disse, ou Vossa Excelência disse em relação à questão 

eleitoral, se aqui em São Paulo teria feito isso, lá se fez. A Dilma tocou tudo... A presidente Dilma 

tocou tudo isso do jeito que tocou, ao longo da campanha, porque senão teria tido reflexo na 

campanha, para fazer tudo agora. Isso é política, doutor, nós estamos fazendo crítica à política. 

Bom, eu queria dar uma palavrinha aqui em relação ao que disse você. E fazer uma pergunta 

ao secretário. Deixando de lado a crise econômica em si, gerada por todo esse despautério, supondo 

– se é que Vossa Excelência pode me dizer isso, tenha na cabeça – supondo que se aprove lá tudo o 

que nós conseguimos segurar durante esses quatro anos, e trabalhamos juntos nisso lá, qual a 

consequência para as finanças de São Paulo?  

Vamos supor que, se tivesse sido aprovado aquilo que o governo tanto quis aprovar, no dia 

31 dezembro. Que consequência teria, a partir de primeiro de janeiro, para as finanças de São 
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Paulo? E a pergunta me ocorreu, deputado Bolçone, por causa da sua pergunta. Qual seria a nossa 

receita? Qual seria a perda da nossa receita e como ela refletiria neste gráfico que foi colocado 

relativamente à despesa de pessoal? Onde nós estaríamos, se tudo que querem fazer ainda tivesse 

sido feito, por exemplo, no dia 31 de dezembro? 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Deputado, eu 

tenho que, constrangido, admitir que eu esqueci a bola de cristal em casa. (Risos). Mas, vou tentar 

responder da forma mais... Com o melhor da minha avaliação subjetiva. Eu diria que se até 31 de 

dezembro uma série de medidas que foram colocadas e foram discutidas ao longo de todo o ano de 

2014 e propugnadas por um conjunto de deputados, dentre os quais o senhor se inclui, elas tivessem 

sido colocadas, elas tivessem sido implementadas, certamente eu diria que a situação econômica do 

país não estaria tão grave quanto se coloca, as expectativas dos agentes econômicos seriam muito 

melhores. Então, o espírito animal, a capacidade que se tem, a propensão em investir seria bem mais 

razoável.  

A gente provavelmente estaria sim em crise econômica, porque foram quatro anos de 

medidas que levaram a esse ponto. Se, por exemplo, toda a posição que foi levada, e aí eu posso 

falar de forma muito tranquila, porque eu assisti o então secretário Calabi no Confaz confrontando o 

Ministério da Fazenda em relação, por exemplo, à política de energia elétrica do governo federal, 

que estava gerando um problema seriíssimo, que estava criando, provavelmente, a quebradeira do 

setor no ano seguinte. Se não fosse revertida de forma rápida... E que, de fato, é isso. 

Quer dizer, tudo aquilo que se tentava fazer olhando para a atividade econômica, olhando 

para resguardar o nível de emprego, olhando para se garantir que houvesse oferta de energia elétrica 

e etc., se tudo isso tivesse sido feito ao longo dos períodos de discussão, eu diria que essa crise seria 

muito menos forte, muito menos danosa, e a gente estaria com uma capacidade de continuidade dos 

nossos investimentos, do nosso nível de prestação de serviços muito melhor. 

 

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

considerações finais. A palavra está aberta. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Muito obrigado, 

eu queria...  

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Secretário, nas suas considerações finais, só uma 

coisinha. Se eu fizer a colocação inversa, supondo que as PECs, ou as leis infraconstitucionais que 
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atingem as finanças de São Paulo, tipo, comércio eletrônico, tal, tivessem sido implementados, qual 

teria sido a perda da arrecadação de São Paulo?  

Nas considerações finais, Vossa Excelência poderia colocar isso. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Tá bom. Bom, 

primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Esse foi um debate muito interessante. 

Eu acho que todos nós saímos daqui melhores do que entramos. Eu, particularmente, tenho essa 

certeza. Inclusive, eu queria colocar à disposição mais uma vez a nossa... Qualquer dúvida que seja 

colocada, que seja encaminhada pela Presidência, a gente está sempre disposto a discutir, a 

conversar e a explicar metodologias e etc.. Eu acho que é uma postura importante, que eu acho que 

vale a pena nós tentarmos perseguir isso.  

E voltando um pouco à questão do deputado Vaz de Lima, o ponto principal, na realidade, é 

o seguinte: a nossa perda, no caso da... Particularmente, do comércio eletrônico, ela, de alguma 

maneira, a gente conseguiu jogá-la para o ano que vem.  

 

O SR. – As alíquotas. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Pois é. A redução 

das alíquotas, a gente vai ter uma perda significativa de receita, e essa receita não necessariamente a 

gente precisaria ter. Foi uma... Eu me lembro muito bem de como essa questão ocorreu. No Confaz, 

eu participei desde o início desse debate. E havia uma resistência grande de São Paulo e do Rio em 

relação a esse tipo de coisa, pelo efeito que teria sobre as receitas desses estados especificamente. 

Foi uma coisa... Foi muito... Tentou-se passar isso por convênio. Eu me lembro que eu e 

Calabi seguramos essa proposta de maneira bem ferrenha lá no Confaz, e ela evoluiu, foi para um 

projeto de emenda constitucional, e aí, infelizmente, a sub-representação de São Paulo no 

Congresso causou a perda desse recurso.             

Uma coisa que é importante dizer é que esse tipo de medida, ele contou com o apoio do 

governo federal sob o argumento de que isso, de alguma maneira, refletiria a ideia geral do ICMS, 

que é dividir o... Nas transações interestaduais, você divide a arrecadação entre origem e destino. 

Ocorre que no comércio eletrônico, o comércio eletrônico é diferente. É um animal que a 

gente ainda não conhece direito. Foi prematuro levar essa discussão para o Congresso e colocar, na 

realidade, isso acabou acontecendo, é que se colocou todo o Norte e o Nordeste contra, os estados 

do Sul e Sudeste, particularmente São Paulo, e aí é uma questão aritmética.  

 



37 

 

 

 

O SR. – (Fora do microfone. Ininteligível). 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Olha, a perda 

estimada é de algo em torno de... Esse ano, como a gente conseguiu jogar (ininteligível), o ano que 

vem a gente vai perder 40% da alíquota gerada nessas... É algo em torno de, não sei, 250 a 300 

milhões de reais, talvez um pouco mais. E são recursos que a gente não tem. São recursos que a 

gente precisa. Não é que é recurso que a gente não tenha, é uma folga que a gente precisaria para 

cumprir as nossas... 

Essa estratégia de ficar mudando o ICMS aos pouquinhos, como parece ser o desejo do 

governo federal, é uma estratégia que é interessante, porque ela, vamos dizer assim, ela divide o 

problema, ela permite que itens vão sendo mudados com quoruns diferenciados, ou dependendo das 

negociações que se consiga ao longo do tempo. De um modo geral, elas prejudicam São Paulo.  

A guerra fiscal, por exemplo, hoje, ela está por um estado, a solução da guerra fiscal. São 

Paulo já teve uma atitude muito proativa em relação a toda a Federação. E corre-se o risco de se 

tentar avançar sem que haja o fundo de compensação. Ou seja, sem que as perdas que essa reforma 

vai trazer para São Paulo nos próximos sete ou oito anos sejam compensadas pelo governo federal.  

E isso é um absurdo completo. Quer dizer, vai passar da origem para o destino, você vai 

obrigar, você vai gerar uma perda significativa de receita sem que haja a compensação. Isso é uma 

posição que eu acho que não pode ser aceita por São Paulo, pelos seus representantes. E aí, eu diria 

de qualquer partido, de qualquer coloração.  

Trata-se da proteção da sociedade paulista, do contribuinte paulista, no sentido de que ele 

tem que receber os serviços e os investimentos, que são a contrapartida do imposto que eles pagam. 

Eles vão continuar pagando, só que vão estar gerando serviços em outros lugares. Essa é a estratégia 

ideal, seria uma estratégia organizada, uma estratégia coesa, em que todas as questões fossem 

levadas ao mesmo tempo, de maneira que você pudesse criar, na medida do possível, você criar um 

modelo de ICMS que houvesse compensações internas e reduzisse, minimizasse os custos relativos 

de cada um dos estados. 

Desculpe se as minhas considerações finais levaram muito tempo, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Secretário, agradecemos a 

presença de Vossa Excelência e nos colocamos à disposição aqui, não só na Comissão, mas como 

também na Assembleia. Muito obrigado. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Senhor presidente, só um momentinho.  
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O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Não, nós não terminamos, nós 

temos que apreciar dois requerimentos e, posteriormente, vamos ter uma outra comissão, uma outra 

reunião extraordinária convocada pelo presidente da Assembleia.   

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Só pela ordem. Eu gostaria que, e se fosse possível, 

passar esses dados, digitar o que tem aqui para passar para os gabinetes. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Vamos então agora para os 

requerimentos. Secretário, muito obrigado aí. Se sinta em casa.  

Requerimento dos senhores deputados Teonilio Barba e João Paulo Rillo, recebido em 21 do 

5 para a convocação do senhor secretário de Planejamento de Gestão, Dr. Marcos Antônio 

Monteiro, para comparecer a esta Comissão com a finalidade de prestar esclarecimento sobre a 

LDO para 2016. 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

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

palavra. 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Eu vou fazer uma consideração e, se for o caso depois, 

uma proposta. Eu penso que o fato de o secretário ter vindo aí exatamente há uma semana, 

discutindo amplamente, na minha avaliação, já por si só, o item estaria prejudicado. E não sendo 

esse o entendimento dos autores, eu gostaria de, então, transformar essa minha consideração num 

pedido de vista. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Concedido.   

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Rillo, com a palavra. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – É só para dialogar com o deputado Vaz de Lima, 

essa audiência, ela vai acontecer, ela já foi aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia. E 

também tem o pedido da Comissão de Educação para isso. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ciência e Tecnologia? Não, não. 

Mas não é não, secretário. Terça-feira? Nós vamos ouvir o Fórum das Seis e os reitores das 

universidades. Aí, nós poderíamos até conversar aqui, deputado Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – A Educação aprovou. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – A Educação aprovou? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Aprovou. Então, era para ser... A gente pede a 

oportunidade de fazer em conjunto. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Não, tudo bem, a gente pode fazer 

em conjunto, a gente... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Tá bom. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Tá? 

 

O SR. – (Ininteligível) o deputado pediu vistas. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Mas, aí, a gente pode fazer em 

conjunto, independente de qualquer coisa. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pode. A gente poderia até, se ele retira a vista, 

transforma em convite. 

 

O SR. – (Fora do microfone). Deputado Vaz de Lima! Acerta a nossa vida aqui, pelo amor 

de Deus. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Fazer a consideração. 
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O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Desculpe-me. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – O deputado João Paulo Rillo está  

argumentando que, eu não tenho informação oficial, que o secretário Marcos Monteiro estará na 

Comissão de Educação e que ele defende o convite e não a convocação. 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Veja bem, se ele já foi convidado ou convocado por uma 

outra Comissão, nada impede que a gente se irmane lá com a Comissão, na minha avaliação. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – E não acontecendo, na minha avaliação, a reunião da 

semana passada foi mais do que suficiente para evitar que a gente, de novo, com todo o respeito, se 

reúna para fazer isso. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Uma sugestão minha, eu vou 

concedendo vista, nós vamos, em função da próxima semana, que nós vamos ter uma reunião na 

terça-feira com o Fórum das Seis e as universidade, posteriormente, se efetivamente atrasar a 

reunião da Comissão de Educação a gente combinar, com o próprio secretário, uma presença aqui 

para uma reunião, um debate com nós todos. 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, 

primeiro, tem um equívoco aqui na maneira como está colocado. Realmente, se for em relação a vir 

a esta Comissão, realmente o deputado Vaz tem razão. O que nós solicitamos foi que a gente 

realizasse pelo menos uma audiência pública da LDO.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Então, mas... 

 

 O SR. TEONILIO BARBA – PT – É diferente disso daqui, entendeu? 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Então, mas... Deputado, aí esse 

assunto pode ser levado mais à frente, até porque, nós vamos ter uma audiência pública terça-feira e 
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a gente pode conversar com o secretário Marcos Monteiro para ele vir aqui, independente da 

convocação ou do convite. Eu me encarrego disso. 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Tudo bem. Ok. 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Eu acho que a gente tem que formatar alguma coisa 

assim, senão fica... Vem hoje, vem amanhã, vem depois, vem depois, (ininteligível). 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Deputado Vaz, o concordo com você que para a 

Comissão não precisa. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – O presidente da Comissão de 

Educação quem é? 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Ele vai apresentar a mesma coisa que apresentou a 

semana passada. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – A Rita Passos, não é? 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Agora, uma audiência é diferente sobre a LDO. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Aí nós vamos conversamos. É 

que a deputada Rita Passos que é a presidente da Comissão da Educação, não é? 

 

O SR. – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – O segundo requerimento que eu 

apresentei é baseado numa solicitação junto ao Tribunal de Contas para que a conselheira Cristiana 

venha debater conosco sobre o tema A Crise Econômica e o Impacto nas Finanças dos Municípios, 

para agosto. Se houver um acordo aqui na Comissão, nós faremos o ofício oficial à conselheira, 

junto com o secretário executivo Sérgio Rossi. Em discussão. Então, eu passo a presidência para o 

nosso decano aqui, o deputado Bolçone. Não posso... 
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O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – O decano é o Vaz de Lima. (Risos). O senhor é o 

proponente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – É, eu sou o proponente, não posso. 

Ainda bem que tem mais gente velha aqui. (Risos.) 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o deputado Orlando Bolçone. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO BOLÇONE – PSB – Então, o requerimento do nobre 

deputado Mauro Bragato, recebido em 15 do 6, um convite à presidente do Tribunal de Contas do 

Estado, a conselheira Cristiana de Castro Moraes, para vir debater em agosto, nesta Comissão, o 

tema A Crise Econômica e o Impacto nas Finanças dos Municípios. Em discussão. 

 

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Só para fazer um aparte, senhor presidente, é para 

agosto, não seria para agora. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO BOLÇONE – PSB – Exatamente. Ok? Discussão? Em 

votação. Se forem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a presidência ao nosso 

deputado Mauro Bragato, que não é o decano. 

 

* * * 

 

- Reassume a Presidência o deputado Mauro Bragato. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Nós encaminhamos a ciência 

aos senhores deputados, várias ciências aqui, documentos encaminhados à Comissão, acho que 

todos leram e, em função disso, nada mais havendo em tratar, está encerrada a reunião.  

  

 

*      *      * 


