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 O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Nossa reunião 

ordinária da comissão e nós gostaríamos de agradecer a todos vocês, a todos os senhores 

e senhoras e registrar a presença do Deputado Orlando Bolçone, Deputado Vaz de 

Lima, Deputado Léo, nosso vice-presidente, Coronel Camilo, a assessoria da secretaria 

do Planejamento e, conforme solicitação do senhor secretário da Fazenda, nós 

suspendemos nossa reunião ordinária, até porque nós tínhamos uma pauta extensa,  para 

recebê-los. Nós fizemos uma reunião aqui para poder ter, efetivamente, um bom 

diálogo, ouvir aquilo que os senhores tem a nos dizer e quero dizer que a nossa 

comissão está a disposição.  

 Então eu queria registrar, até para efeito de registrar no Diário Oficial, o senhor 

Mário Falcão Pessoa, do Fundo Monetário Internacional, o senhor Carlos Pimenta, do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento e Ernesto Jaegger, do BID – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento. Temos também aqui a senhora Maria Eugênia 

Benevides Legarda, consultora do banco, e também do BID o senhor José Luís Rossi 

Júnior. Sintam-se em casa. Obrigado.  

 

 

 O SR. MÁRIO FALCÃO PESSOA – Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo 

Deputado Bragato, excelentíssimos deputados... 

O Fundo Monetário Internacional e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, a pedido do secretário da Fazenda de São Paulo, Dr. Renato Villela, 

nós estamos fazendo, pela primeira vez, num governo subnacional, em todo o mundo, 

uma avaliação de transparência fiscal. O Fundo Monetário Internacional criou um 

código de transparência fiscal que nós aplicamos aos países. E, pela primeira vez, a 

gente está fazendo essa avaliação do novo código de transparência num governo 

subnacional.  
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Em 2008, nós fizemos também, àquela época, uma avaliação da transparência 

fiscal do governo do Estado de São Paulo, que resultou num plano de ações que a 

Secretaria da Fazenda implementou nos últimos sete anos. Passado esse período, o 

secretário de Fazenda entendeu que seria vantajoso para o Estado ter uma nova 

avaliação, dentro de uma nova filosofia.  

A razão do Fundo Monetário ter feito esse Código de Transparência Fiscal, ele é 

muito ligado à recente crise internacional que houve na Europa, nos Estados Unidos em 

2007, 2008, quando se percebeu que a capacidade dos Estados controlarem suas 

finanças não era ainda a ideal. Existia um bom controle, do ponto de vista do governo 

central, mas nessa crise se identificaram problemas com relação a governos 

subnacionais, empresas públicas, fundos de pensão, projetos de parcerias público-

privadas, inclusive instituições financeiras da área privada que acabaram sendo 

resgatadas pelos governos nacionais, gerando assim um impacto fiscal muito grande em 

alguns países. Só pra citar um exemplo, a República da Irlanda tinha uma dívida pública 

de 40% do PIB bruto, ou seja, era considerado um país exemplar da Europa, e do dia 

para a noite, porque teve que absorver cinco bancos irlandeses, passou para 100% do 

PIB a dívida bruta.  

Então, o Fundo percebeu que seria beneficioso para os países membros do 

Fundo Monetário Internacional, que hoje são 187 países membros, do qual o Brasil é 

um dos países fundadores do FMI, em 1944, de ter um novo parâmetro que permitisse 

fazer uma avaliação de 36 indicadores. Esses 36 indicadores cobrem três pilares com 

relação à capacidade do governo produzir relatórios fiscais que cubram não só o 

governo central mas todo o setor público. Esse é o pilar um. O pilar dois trata da 

elaboração do orçamento e cenários macroeconômicos de curto, médio e longo prazo. 

Por exemplo, na elaboração do orçamento se espera que exista uma explicação sobre 

porque as receitas e despesas vão ter um determinado comportamento, em função do 

crescimento do produto, do PIB, da inflação, da taxa de juros, taxa de câmbio... São 

elementos macroeconômicos que impactam a expectativa de receitas e despesas de cada 

governo nacional ou subnacional.  

Mas, não se pode ficar apenas no orçamento, tem que ter uma visão de médio 

prazo: por exemplo, os investimento que são feitos no PPA impactam três, quatro, cinco 

anos à frente. Vários programas importantes como educação, saúde, têm impactos de 

longo prazo, de mais de cinco anos e alguns programas de governo como pagamento de 

servidor público, os fundos de pensão, eles têm, praticamente, impacto eterno. É uma 
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conta que vai sendo distribuída ao longo do tempo. O equilíbrio atuarial do regime 

previdenciário do Estado é algo que não pode ser visto apenas do ponto de vista de um 

ano, mas tem que visto na sua visão de longo prazo.  

 E o terceiro pilar, que é uma coisa nova, é o que a gente chama de 

identificação dos riscos fiscais. E aí nós identificamos 12 riscos, riscos 

macroeconômico, que tentam capturar quais seriam os impactos de subida ou redução 

da inflação, do produto interno bruto, de mudança da taxa de câmbio... Então tudo isso 

tendo em vista tentar o governo fazer cenários que permitam antecipar eventuais 

problemas existentes. Mas aí também ampliamos para coisas que são riscos, do ponto de 

vista fiscal, considerados novos: desastres ambientais como chuvas, secas, tufões, 

tornados... Em muitos países, terremotos, tufões, furacões, etc. Por sorte, não é o caso 

aqui de São Paulo, mas é importante que o governo esteja preparado para atender as 

calamidades e emergências, mas, também, formando fundos que possam, 

emergencialmente combater as conseqüências dos desastres naturais. O mesmo com 

relação ao manejo dos recursos naturais, desde minérios, petróleo... Alguns países têm 

recursos importantes, como florestais, caso de Noruega, Suécia, em que o uso das 

florestas para a produção de papel e outros materiais é relevante.  

A razão de visitar a Assembleia Legislativa é porque aqui diríamos que está todo 

esse processo de formulação e execução orçamentária. A Assembleia tem um papel 

importantíssimo. Primeiro, aprovar legislações fiscais e os orçamentos, depois, fazer a 

aprovação do orçamento, propriamente dito, a discussão com a população a respeito de 

prioridades... Depois, acompanhar a execução e, finalmente, aprovar as contas do 

Estado. Então, em toda essa cadeia de processos, a Assembleia tem um papel muito 

relevante.  

Um dos indicadores que existe no manual de transparência diz respeito à forma 

como o governo e a Assembleia dialogam com a sociedade do ponto de vista de 

discussão das prioridades. Então a gente tenta verificar se a forma como o orçamento é 

publicado, por exemplo, tem algum tipo de resumo que o cidadão comum consiga 

entender o que é um orçamento público, seus valores e benefícios trazidos. Muitos 

países fazem panfletos, trabalhos resumidos, de tal modo que se tenha uma linguagem 

mais fácil de compreensão do que é a peça orçamentária em si, que é muito complexa 

para o cidadão normal compreender e interpretar essas informações.  

Outro elemento importante que esse manual de transparência tenta cobrir é se 

existe algum processo em que a sociedade possa participar diretamente da discussão das 
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prioridades orçamentárias. E aí nós gostaríamos de ouvir um pouco dos senhores se 

existe algum tipo de iniciativa de alianças públicas e de que forma o cidadão pode 

participar nesse processo, através das comissões, através dos representantes de cada um 

dos partidos, como esse processo ocorre aqui em São Paulo.  

Por fim, a questão da forma como a Assembleia analisa, com o apoio do tribunal 

de contas, as contas e faz a aprovação das contas do Estado. Então, que nós pudéssemos 

ter um pouco dessa visão do papel da Assembleia, seria bastante útil para nós.   

Para efeito de agenda, para entender como vai ocorrer o processo, essa é a 

primeira visita que o grupo está fazendo, hoje é o último dia. Foram três  dias em que 

nós discutimos com cerca de 20 órgãos do Estado. Fomos ao Tribunal de Contas, 

Secretaria de Planejamento, de Fazenda, Secretaria de Saúde, Previdência, uma 

quantidade bastante expressiva de órgãos do Estado que têm algum tipo de relação com 

a questão fiscal, inclusive Defesa Civil, por exemplo, que tem a ver com impactos 

ambientais, impacto de desastres naturais. Então, esses primeiros três dias foram pra 

explicar a metodologia, o propósito desse estudo e fazer uma discussão a respeito de 

que tipo de dados e informações nós precisamos para fazer a avaliação. Nos próximos 

45 dias as entidades vão preparar a documentação, enviar à Secretaria da Fazenda e eles 

enviarão à Washington esse material e nós faremos um primeiro exame dessa 

documentação e entre  19 e 30 de outubro próximos, uma equipe de oito consultores do 

Banco Interamericano e do FMI virá efetivamente para fazer a avaliação. Nessa ocasião, 

nós também visitaremos a Assembleia e aí já para ter uma discussão mais alongada, 

tendo em vista o exame que nós já fizemos da documentação, para esclarecer 

eventualmente algumas dúvidas e tentar identificar se há algum dado adicional que 

precisa ser acrescentado.  

Terminada essa visita, propriamente, que vai fazer a avaliação, vai ser produzido 

um relatório preliminar que vai ser distribuído a todos os órgãos envolvidos na 

avaliação para que eles tenham tempo e oportunidade de ler o conteúdo do relatório, 

verificar se as informações estão corretamente representadas no relatório e, 

eventualmente, fazer comentários no sentido de fazer correções e ajustes caso isso seja 

necessário.  

A expectativa do secretário da Fazenda é de que esse relatório esteja publicado, 

provavelmente, no final de janeiro do ano que vem, depois do processo de revisão de 

todos esses comentários e fazer uma consolidação desses dados.  
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Nós já fizemos esse trabalho com essa nova metodologia em 11 países. Aqui na 

América Latina: Costa Rica, Bolívia e Peru. Na África fizemos em Moçambique, na 

Europa foi Portugal, Irlanda, Rússia, Finlândia e Romênia e na Ásia, nas Filipinas. 

Então já cobrimos um universo interessante, cobrindo vários continentes, e, como já 

havia dito, essa será a primeira vez que faremos num governo subnacional. O BID está 

tomando a liderança dessa avaliação e nós, do Fundo Monetário, estamos dando um 

suporte metodológico a respeito do uso desse instrumento.  

O resultado final, se a gente puder olhar, por exemplo, o relatório de Portugal, 

ele tem, com um quadro de cores que a gente chama mapa de calor, em que existe uma 

identificação dos 36 indicadores, a situação em que o governo estará com relação a um 

critério de práticas básicas, práticas boas e práticas avançadas dentro de cada um desses 

critérios, em que alguns casos ocorre de não atingir sequer o nível básico, quando não 

existe algum tipo de instituição como, por exemplo, acredito que seja o caso aqui do 

Estado de São Paulo, de não existir um conselho fiscal independente que faça uma 

avaliação da qualidade das projeções macroeconômicas, por exemplo, do estado. Vários 

países criaram esse tipo de conselho ou vinculado ao Legislativo, como é, por exemplo, 

no caso dos Estados Unidos, o escritório de apoio ao orçamento ao Congresso 

Americano, que tem cerca de 200 economistas, que ajudam os deputados a fazerem a 

análise e a avaliação de todas as projeções e propostas do poder executivo. Até porque 

muitas dessas matérias são complexas, exigem uma série de cálculos econométricos, por 

exemplo, que não é exatamente a área de atuação direta dos deputados. Então, ter um 

grupo de apoio, por exemplo, poderia ser algo que acharam útil criar. Outros países 

criaram vinculados ao Poder Executivo, outros, como agências independentes e outros, 

como Finlândia e França, por exemplo, criaram unidades dentro dos próprios Tribunais 

de Contas que passaram a fazer esse papel também de validadoras das projeções 

macroeconômicas  que o governo usa para fazer a peça orçamentária para ver se não 

existe algum viés eventual em alguma dessas projeções.  

Então, é mais ou menos esse o propósito dessa visita que vai durar cerca de seis 

meses e ao qual a gente solicita a colaboração da Assembleia para nos ajudar a 

interpretar essas informações do Estado de São Paulo. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Ok.  Nós 

gostaríamos de informar aos senhores Deputados que o senhor Mário Pessoa representa 
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o Fundo Monetário Internacional. Nós temos representantes aqui do BID e do BIRD, e a 

ideia é de vir aqui estabelecer um contato com a Comissão de Finanças, Orçamento e 

Planejamento e bastante interessante para nossa comissão.  

Só queria solicitar, estou vendo que alguns parlamentares receberam uma 

brochura do BID...  

Eu acho que é importante dizer que a Comissão de Finanças e Orçamento já há 

11 anos realiza audiências públicas pelo Estado de São Paulo. A comissão tem feito esse 

trabalho e é um caminho que a Assembleia Legislativa encontrou para fazer a população 

entender o que é orçamento, quais são as prioridades de cada região do estado, de cada 

região metropolitana, aglomerado urbano ou região administrativa. É claro que nesses 

11 anos, vários ensaios foram feitos, as reuniões foram realizadas, as audiências 

públicas foram realizadas e eu quero dizer que nós avançamos, mas com muita 

dificuldade, porque, infelizmente, de um modo geral, na máquina pública brasileira, e 

por que não dizer aqui no estado, há um conservadorismo bastante grande. Os 

burocratas que estão incrustados na Secretaria do Planejamento e da Fazenda, por 

exemplo, resistem muito em passar informações, resistem muito em levar em conta a 

importância de se definir o que é prioridade e quais são as reais demandas de cada eixo 

de saúde, educação, etc., região e municípios do estado de São Paulo.  

Então, esse é um trabalho que está sendo feito e nós que agora, com a presença 

dos senhores, nós vamos ter um impulso para melhorar essa relação. É claro que a carga 

que tem aqui tem a ver com a tradição do Brasil. O orçamento, quando eu entrei aqui na 

Assembleia, alguns anos faz, o orçamento não era ficção, era mais do que uma ficção, 

no tempo que o governador era escolhido pelo presidente, há bastante tempo atrás, e 

depois foi, no processo, melhorando. 

Mesmo nos dias de hoje, a peça do PPA que nós recebemos aqui na Assembleia 

é uma peça de ficção, com é, de resto, o orçamento, nós temos dificuldade de fazer a 

leitura. É importante dizer isso aqui porque nós estamos buscando a melhor aplicação 

do recurso público e fico feliz de que haja no Fundo Monetário, no BID e o BIRD essa 

preocupação de aplicar melhor o dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore e a gente sabe 

disso. E a preocupação nossa é essa, é uma metodologia que a Assembleia usa.  

É claro que a Assembleia, aqui, das comissões temáticas, tem as audiências 

públicas, mas são muito limitadas. Nós estamos começando a ir para a rua agora, vamos 

falar o português claro. Depois da minha fala, eu vou passar a palavra... O Deputado 

Bolçone está com a palavra.  
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O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Primeiro, cumprimentar a secretaria 

pela iniciativa, nosso decano, nosso presidente, (ininteligível) Renato Villela essa 

preocupação, que é extremamente saudável (ininteligível). Eu vou me permitir, 

presidente, algumas perguntas. Primeiro, a expectativa (ininteligível) para a própria 

Assembleia, para o próprio governo , qual que é a expectativa dos órgãos internacionais 

de como que vai ser utilizado esse documento. Segundo ponto: se nos Estados Unidos 

os senhores já fazem com algum estado subnacional, porque há a questão de que com 

alguns o plano lá não costuma ser plurianual, o plano é bienal. O orçamento 

basicamente é bienal e já houve quase que um PPA também, então esse é um... 

Esse outro aspecto na questão da Assembleia, acho que é importante conhecer as 

diversas comissões temáticas que a casa traz e também completar que das nossas 

audiências, elas também tem o objetivo não só de tratar do orçamento em si daquele ano 

ou nesse ano, por exemplo, em que se prepara PPA, mas também serve de indicadores 

na formulação de novas políticas públicas. Essas novas políticas públicas são 

formuladas ou através das comissões temáticas ou também de um instrumento muito 

utilizado, uma estratégia muito utilizada aqui na Assembleia de São Paulo, que são 

Frentes Parlamentares que tratam de temas específicos, que não são necessariamente os 

temas, nem a classificação orçamentária, nem classificação de PPA, mas de temas 

específicos, como, por exemplo, combate às drogas, por exemplo, como proteção à 

família e assim sucessivamente. Então, essas sugestões se buscam nas audiências. Esse 

ano nós vamos fazer 21. Então, também servem para formulação dessas políticas.  

Acho que se pudessem detalhar de forma rápida pelo menos o conceito dos 

indicadores, são 36, mas eles devem estar em grupos. Quais os grupos que avaliam, se 

são basicamente aqueles que o Banco Mundial utiliza para fazer seus relatórios, que é a 

educação, saúde, além da questão econômica e financeira. Agradeço muito e mais uma 

vez cumprimentar a secretaria e em especial os senhores, de escolher São Paulo como 

referência.    

 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Eu sou o Deputado Vaz de Lima. Tanto o 

Deputado Bolçone quanto eu somos egressos da Secretaria da Fazenda, ambos 

aposentados. Queria cumprimentá-los e cumprimentar o senhor Mario pela exposição   
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e fazer duas colocações apenas, duas indagações. Primeiro, o objetivo da visita é fazer a 

primeira experiência com ente subnacional. O Deputado Bolçone já colocou que nem 

mesmo os Estados Unidos, que é um país muito mais organizado, isso não ocorre. Então 

queria saber o seguinte: se o objetivo da missão é apenas fazer um diagnóstico ou se a 

missão também vai apontar caminhos. Para mim, isso é o suficiente.  

 

 

O SR. LÉO OLIVEIRA – PMDB – Sou o Deputado Léo Oliveira, sou membro 

permanente dessa Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Apenas 

cumprimentar, senhor presidente, os membros dessa comitiva que está fazendo essa 

visita para nós, dizer que é um prazer enorme recebê-los aqui e, em relação às 

audiências públicas, eu faço uso da palavra nesse instante para citar o exemplo dessa 

última sexta-feira, onde eu presidi esta comissão em uma audiência pública na região 

administrativa de Ribeirão Preto, que foi coberta do mais absoluto sucesso. Tivemos a 

presença de mais de 300 pessoas participando, indicando, reivindicando e apontando 

quais são as carências daquela região, daquele município e das demais cidades que 

pertencem àquela região.  

Evidentemente que o exercício da democracia essa comissão realiza de uma 

forma plena e absoluta, mas, ocorre que a nossa força é limitadíssima. Nós apontamos, 

nós vamos de encontro à população, só que ficamos refém da disposição do governo em  

cumprir ou não. Então, a nossa atuação, digamos, seria um tanto quanto limitada.  

Apenas para registrar, senhor presidente, que o nosso papel, acredito que nós 

cumprimos e muito bem cumprido. Agora, evidentemente, que nós temos até um limite, 

nós chegamos até esse limite. Cumprimentar mais uma vez a todos que estão aqui 

presentes.      

 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM – Saudar o nosso presidente Mauro 

Bragato, que conduz com muita competência essa nossa comissão, que eu tenho o 

prazer de fazer parte, a exemplo do nosso deputado. Meu nome é Deputado Estevam 

Galvão, eu também presidi uma audiência pública em Mogi das Cruzes na semana 

passada, que foi muito bem, mas dizer que o nosso presidente conduz muito bem e dizer 

aos representantes, tanto do FMI como do BID e do BIRD que em São Paulo, 

felizmente, o nosso governo é um governo sério. A comitiva não vai encontrar nenhum 
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descalabro, muito pelo contrário: as finanças aqui, embora o país esteja vivendo um 

momento de grandes dificuldades, a gente tem acompanhado: há dois ou três dias o 

governo federal encaminhou o orçamento da União com um déficit de 30 bilhões e 

pouco. Eu tenho convicção que esse déficit é, na minha análise, porque eu analiso muito 

mais pela imprensa. Na minha análise, eu acho que esse déficit deve chegar na casa de 

uns 80. Então eu quero dizer que eu recebo a comitiva, mas assim de uma forma muito 

mais que cordial, de uma forma carinhosa. Eu acho importante que haja essa 

preocupação, que eu diria que é uma preocupação internacional, até porque hoje nós 

vivemos num momento de globalização. Quer dizer, com o avanço da ciência, da 

tecnologia, tudo ficou muito perto. Então é importante essa troca de experiência. E 

quando eu vejo aqui um código de transparência, eu acho que tudo que é público deve 

mesmo ser transparente.  

O Vaz de Lima colocou muito bem: eu não sei se a presença de vocês é mais 

para fazer um diagnóstico ou quem sabe também para orientar. E eu gostaria muito que 

fosse para orientar também, porque eu acho que a gente está sempre, a cada minuto da 

nossa vida, nós estamos sempre aprendendo. E eu acho que a participação tanto do FMI 

como do BID, do BIRD... Porque, tanto São Paulo, Brasil, outros estados, todos nós 

dependemos. O país depende do FMI, os estados e o país também dependem dos 

bancos, na verdade. Então é importante essa aproximação.  

Então, eu gostaria também de ter essa convicção: eu digo para vocês, meus 

visitantes da comitiva, que eu estou até um pouco emocionado. Nunca aconteceu. Eu 

estou aqui já há quatro mandatos e tenho um mandato federal e nunca teve uma 

preocupação dessa natureza. Então é uma inovação, mas é uma inovação bastante 

saudável. Parabéns e tenham certeza de que nós vamos acompanhar o trabalho de vocês. 

Nós vamos procurar, a cada instante, a cada minuto, sempre fazer o melhor.  

Tenho certeza de que se Vs. Exas. vierem, e estão vindo, com a ideia de fazer 

um diagnóstico, tecnicamente vocês podem até encontrar alguma dificuldade aqui e ali, 

podem até nos orientar, mas Vs. Exas. vão ter a consciência que do país todo, eu acho 

que o estado que está mais equilibrado, até pela serenidade, pelo equilíbrio, 

competência, juízo do nosso governo, o Estado de São Paulo está muito bem. Muito 

obrigado pela presença de todos.  
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O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Sou Deputado Edson Giriboni, acho que 

aqui tem representantes do Banco Mundial e do BID... Só do BID. Do Banco Mundial 

não tem não. Mas, de qualquer forma o BID e o Banco Mundial são grandes parceiros 

do estado de São Paulo. Fui secretário do Estado e tive bastante parceria com os dois 

bancos e então a visita de vocês é importante. Mas, Deputado Vaz de Lima colocou 

muito bem, só pra gente ter muito claros os objetivos, mas a minha dúvida é como está 

o Estado nisso, se o Estado assinou contrato, contratou essa consultoria, como é o 

comprometimento do Estado. As mesmas dificuldades que o Deputado Mauro Bragato 

colocou: se o Estado não abrir as suas portas, não for parceiro, não estiver junto, vocês 

também terão dificuldades. Então, a minha dúvida é como o Estado está nesse processo.  

 

 

O SR. – Muito obrigado a todos os senhores deputados. Alguns pontos que são 

importantes: primeiro, essa é uma avaliação voluntária. Então foi o Governo do Estado 

de São Paulo que procurou o Banco Interamericano e o FMI para que nós fizéssemos 

esse trabalho. Isso é uma demonstração clara do propósito do Estado de melhorar sua 

transparecia fiscal. Acho que é algo a se ressaltar. Nós não fazemos essa avaliação se  

não for a pedido do país. E, portanto, como ela é voluntária, o Estado de São Paulo 

colocou à disposição toda a máquina administrativa para fornecer os dados e as 

informações necessárias para fazer uma boa avaliação.  

O segundo ponto que é importante é que esse relatório será publicado, ou seja, 

será um documento público, o que dará a oportunidade de que todos leiam o documento 

e usem o documento de uma forma útil.  

O relatório faz um diagnóstico, mas ele também propõe recomendações e um 

plano de ação para implementação dessas recomendações.  Algumas recomendações 

podem ser de longo prazo de implementação dessas recomendações. Algumas 

recomendações podem ser de longo prazo de implementação. Por exemplo, o Brasil está 

hoje implementando a contabilidade por regime patrimonial, está saindo de um regime 

mais de caixa para o orçamento para um regime mais complexo que é o semelhante ao 

que as empresas usam para fazer a sua contabilidade. Esse é um processo que demora 

oito, 10 anos para ser implementado de uma forma total. Então, pode ser que em 

algumas das recomendações não tenha essa capacidade de executar em um ano, por 

exemplo, mas tenha que fazer um prazo um pouco mais extenso para ser implementado 

de forma global. Então eu acho que eu aqui respondo essas duas inquietações do ponto 
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de vista do conteúdo do documento ou se ele só vai ser um diagnóstico. Não, ele não é 

só um diagnóstico, mas ele também aponta caminhos para as coisas que são mais 

relevantes.  

Outro ponto importante, e aí respondo a questão do porquê não fizemos isso em 

um estado norte-americano ou qualquer outro lugar: porque eles não nos pediram pra 

fazer esse trabalho ainda. Até porque os dois organismos têm uma certa limitação de 

quantidade de pessoas para cobrir um universo muito grande de países.  

Por que São Paulo é relevante? São Paulo hoje tem uma economia que é maior 

que quase todos os países da América Latina. Somente o México é maior do que o 

estado de São Paulo. Então, São Paulo tem uma relevância sistêmica muito importante 

dentro do Brasil e, por conseqüência, o Brasil dentro da América Latina. Ou seja, vir ao 

estado de São Paulo é obter informações sobre o estado da economia brasileira, dado 

que 30% do PIB está aqui em São Paulo. E, como a legislação fiscal é basicamente 

igual para todos os entes da Federação, dessa forma você tem uma ideia de como é a 

solidez... Não só a parte legal, mas a parte de como ela é implementada.  

A gente sabe que o Brasil avançou muito do ponto de vista de ter uma legislação 

de responsabilidade fiscal, ter um bom sistema de informação, (ininteligível) é um 

sistema que tem uma amplitude, uma quantidade de informação muito boa. Existe uma 

quantidade bastante relevante de informações. Todas as empresas públicas têm 

auditorias, têm demonstrações financeiras que são públicas, ou seja, a quantidade de 

informações que a gente tem verificado é bastante grande. Tem cálculo atuarial para 

regime previdenciário, as PPPs têm um limite para o endividamento do Estado, ou seja, 

a gente mesmo ainda só ouvindo um pouco cada uma das entidades a gente percebe que 

existe uma quantidade muito grande de informações.  

O que talvez seja novo nesse processo, por exemplo, com relação a risco fiscal, 

tem o relatório de risco fiscal na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas esse relatório, por 

certo, pode ser melhorado e acrescentados novos elementos, como, por exemplo, a 

discussão de riscos ambientais ou a discussão a como o custo da saúde vai ser 

financiado no longo prazo. As pessoas estão vivendo mais, a tecnologia médica está 

melhorando, medicamentos mais sofisticados, mas é mais caro. Como isso vai se 

financiar no médio e no longo prazo? Essa é uma coisa que vale à pena se debruçar um 

pouco.  

Tem um risco aqui em São Paulo que é diferente de muitos países: é uma 

quantidade muito grande de demandas judiciais contra o Estado. A quantidade de 
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precatórias é muito grande, as demandas existentes são muito extensas. Talvez seja o 

caso de se pensar, e era uma coisa que a gente estava discutindo com o Procurador 

Geral do Estado, de quando se propõe uma lei, propondo um novo incremento de 

salário, novo incremento de beneficio previdenciário para um determinado grupo de 

cargos, verificar se isso não pode ter repercussão sobre outro e estar alimentando, por 

exemplo, demandas de que os outros peçam isonomia e o que deveria ter um custo de 

100 acaba tendo um custo de mil... 

Isso é, talvez, algo que não se faça rotineiramente e isso pode ter um impacto 

fiscal muito grande. São 40 mil demandas judiciais, um volume de mais de 500 milhões 

de reais em demandas, ou seja, é algo que pode desestabilizar o Estado caso o judiciário 

dê ganho de causa a determinados tipos de demandas que, não se nega a legitimidade do 

demandante nem da importância de algumas situações, mas isso pode ter um impacto 

financeiro e econômico muito forte.  

As audiências públicas: esse é um tema que, a nível mundial, primeiro que a 

gente tem que reconhecer que regimes democráticos não, necessariamente, a maioria 

dos países. Então, se você separar os grupos, os países democráticos e menos 

democráticos, os países democráticos que estão implementando audiências públicas 

ainda estão buscando caminhos de como incorporar essas demandas da sociedade nos 

orçamentos. E aí vem muito a questão do momento em que esses processos se iniciam. 

Alguns países que têm algum sucesso iniciam as demandas com muita antecedência, de 

tal forma que possa influenciar não só quando o orçamento chega ao Legislativo, mas, 

iniciar antes, quando as secretarias estão começando a pensar e elaborar o orçamento do 

ano seguinte. Então, é muito mais na influência de futuros orçamentos do que 

exatamente no orçamento de gente, dado que é um pouco complicado fazer alteração na 

proposta se ela já foi apresentada. O Executivo acaba sendo um pouco resistente a 

mudanças substantivas quando ele já não fez parte do processo inicial de planejamento 

dessas propostas.  

Então, só para colocar que nós também estamos muito satisfeitos de estar aqui, 

essa receptividade dos senhores nos deixa muito tranqüilos de que vai haver uma 

atenção com relação às recomendações que forem feitas e o interesse pra gente discutir. 

Teremos a oportunidade, em outubro, de fazer uma nova visita e talvez discutir mais 

concretamente o que o grupo identificou como áreas de melhorias. Porque a intenção é 

ajudar os países e os governos a melhorarem suas finanças de forma a serem 

preventivos e resistentes a crises econômicas. É cada vez mais incômodo essa questão 
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de crises sucessivas, sendo que hoje, com toda a tecnologia, todo o nível de informação, 

deveria ser mais fácil identificar problemas com mais antecipação e, com isso, 

conseguir prevenir problema de natureza grave. Muito obrigado a todos.  

 

 

 

(Pergunta inaudível) 

 

 

O SR. MÁRIO FALCÃO PESSOA – Ainda não foi feito, mas creio que a 

gente já esteja discutindo com o governo federal, mas ainda não houve um pedido 

formal para iniciar os trabalhos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – MAURO BRAGATO – PSDB – Eu queria, antes de 

terminar, dizer o seguinte: dizer ao senhor Mário que há, de fato, uma preocupação da 

comissão, dos deputados em tornar a peça orçamentária, a LDO, o PPA cada vez mais 

transparentes. E tornar transparente significa, no meu entender, pelo menos, a 

participação das pessoas. Ou publicamente falando ou mesmo através da representação. 

E a briga que se tem, e aí eu acredito que é um processo que vai demorar bastante, que é 

a questão de você ouvir o clamor, o clamor das ruas ou do parlamento, porque muito 

desses equívocos têm a ver com práticas antigas de se lidar com o orçamento. E, nas 

práticas antigas, lidar com o orçamento significava colocar aquilo que me interessava. 

Então eu fico bastante satisfeito nessa preocupação de tornar mais transparente a 

questão fiscal. O cidadão que paga imposto tem que saber o que acontece. Aqui nós 

somos um grupo grande de parlamentares, todos representando partes grandes do 

interior desse país chamado São Paulo e que a gente quer saber se o orçamento está 

sendo aplicado. A briga é uma briga titânica. E aí eu volto a dizer: a secretaria da 

Fazenda é refratária, embora tenha (ininteligível) mas, esconde os dados e não está 

diferente do Planejamento. Isso tem que dizer, nós estamos aqui em família. Esse é o 

trabalho, esse é o desafio, é a briga permanente. Mas, nós temos que respeitar quem 

paga imposto.  
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O SR. – Eu só queria reafirmar a parceria do BID, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento com o Fundo Monetário Internacional para fazer essa avaliação de 

transparência fiscal do estado de São Paulo, que é um projeto inovador e importante, o 

primeiro  nível mundial de um estado subnacional.  

O BID vem apoiando os estados do Brasil há muito tempo, temos muitos 

empréstimos, projetos, assistência técnica... Inclusive, aqui em São Paulo temos vários 

na área de infraestrutura e, no caso da secretaria da Fazenda, temos o Profisco, que é um 

programa que também apóia a nota fiscal eletrônica e várias ações para melhorar a 

arrecadação, melhorar toda a gestão fiscal do estado, que também nos apóia nessa 

avaliação que vamos fazer agra no estado, no Profisco. Inclusive, há um projeto de 

assistência técnica do Fundo Monetário Internacional com o Estado de São Paulo na 

área de custos, para também a apuração de custos nos serviços e que nós acabamos de 

publicar um livro conjunto entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o FMI 

que tem um capítulo que justamente conta essa história de São Paulo, do sistema de 

custos que está sendo desenvolvido aqui no estado com essa assistência do FMI. 

Então, só pra finalizar, acho que toda essa parte de aplicação do código de 

transparência fiscal e identificação, quantificação e análise dos riscos fiscais que o 

estado de São Paulo pode vir enfrentar no futuro é muito importante para não pensar só 

no hoje, no curto prazo, mas também pensar no futuro, no compromisso com as futuras 

gerações, que somente você tendo bem identificado isso é que não vamos ter surpresas 

no futuro. Então, o estado pode se preparar para ter uma gestão fiscal cada vez melhor. 

Isso é fundamental em relação ao Poder Executivo, Legislativo, para que possa 

continuar com esse processo de ser melhorada a gestão fiscal no estado.  

A metodologia do FMI é essa que vocês têm aí. Inclusive, acessando a página do 

Fundo, todos esses 11 países, está lá o relatório de análise para cada país, com a 

qualificação de cada indicador e análise. E tem também toda a metodologia em vários 

idiomas na webpage do FMI. Agora, esse que eu dei para vocês que é aqui na página do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, é de um livro que fizemos agora no FMI 

com o BID e é aí que tem essa análise de gestão financeira pública, de conta única do 

Tesouro, contabilidade, área de contas públicas, indicadores de gestão de caixa, de 

gestão de dívida... E aí eu deixei com vocês porque tem um capítulo do Estado de São 

Paulo. É um livro que fala de toda a América Latina, de todos os países, e aí tem um 

capítulo que dá o exemplo de São Paulo, desse sistema de custos. E aí conta a história e 

a metodologia toda dessa área de custos que estão fazendo no estado de São Paulo.  



15 

 

 

 

(Pergunta inaudível) 

 

 

O SR. – No caso do BID, nós temos um programa, que é o Procidades, que nós 

temos dezenas de projetos e financiamento em várias cidades do Brasil inteiro. Mas, 

aplicação do Código de Transparência Fiscal, ainda não fizemos. E tem o (ininteligível) 

que é para municípios também.  

 

 

O SR. – Como o Código é um bem público, é um instrumento que pode ser 

utilizado por qualquer pessoa, empresa, governo... O Fundo Monetário não tem 

capacidade institucional para chegar ao nível municipal, seria uma coisa totalmente 

inalcançável para as dezenas de milhares de municípios. Mas, com certeza, essa é uma 

metodologia razoavelmente objetiva para ser aplicada. Eu creio que uma consultoria de 

economistas tem toda a condição de fazer isso utilizando a metodologia disponível. É 

bem simples, bem objetivo.  

 

 

O SR. – Eu passei para os senhores porque aí tem um endereço. Esse livro foi 

lançado há uma semana e pode baixar grátis. Pode só copiar aí ou dentro da web do 

BID, é só escrever gestão financeira. É porque está em espanhol e em inglês também vai 

ser colocado agora, nas próximas semanas. Então podem baixar,é grátis também esse 

livro.  

 

 

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Então, em nome da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Planejamento, nosso muito obrigado. Colocamo-nos à 

disposição no firme propósito de procurar tornar o estado de São Paulo mais 

transparente possível. Ok? Muito obrigado.  

 

 

*   *   * 


