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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO. 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

11/11 /2015. 

 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Havendo número 

regimental declaro aberta a 4ª Reunião Ordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Planejamento da 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura convocada com a finalidade de ouvir 

o senhor secretário de Estado da Fazenda doutor Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, 

que irá demonstrar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 

2015, conforme previsto no Parágrafo 4º do Artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de 

maio de 2000.  

Solicito a secretaria à leitura da Ata da Reunião anterior.  

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB - Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB - Deputado Orlando 

Bolçone com a palavra.  

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB - Pedindo aos termos regimentais que 

seja dispensada a leitura da Ata, e a mesma seja considerada aprovada.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB - O pedido é regimental 

e havendo consenso fica aprovada a leitura e a Ata da Reunião anterior.  

Nós gostaríamos em nome dessa Comissão agradecer mais uma vez a presença 

do senhor secretário de Estado da Fazenda, e dizer que o dia de ontem foi bastante positivo e 

temos certeza que o dia de hoje também. Se sinta em casa, eu já passaria a palavra ao senhor e 

posteriormente abriria... Deputado Orlando quer... 
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O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB - Só para informação o relatório do PPA 

já foi encaminhado tanto por meio eletrônico e também por meio físico para todos os 

deputados componentes da Comissão. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB - Senhor secretário o 

senhor está com a palavra.  

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Boa 

tarde deputado Bragato, boa tarde a todos os senhores deputados e a todos os presentes. Mais 

uma vez falando apenas da minha satisfação em estar aqui mais uma vez. E é sempre uma 

lição de democracia as Audiências Públicas e os debates. E é com prazer que eu venho aqui 

apresentar os números do Estado relativos ao segundo quadrimestre de 2015. O objetivo dessa 

apresentação, como foi mencionado, é dar conta dos limites pela legislação fiscal, mas eu 

acho sempre bom a gente aproveitar um pouco em nome da transparência trazer outras 

informações fiscais, até para poder informar melhor a tomada de decisão aqui nessa Casa.   

Eu vou me permitir... foi distribuído aos senhores a apresentação em papel, a 

Casa também tem em meio magnético e qualquer outra pessoa que esteja interessada nesses 

números é evidente que eles estão à disposição de todos que quiserem. Essa apresentação 

também será colocada no site da Secretaria de Fazenda.  

Por esse motivo eu vou ser bastante rápido, eu vou apenas a cada ponto mostrar 

as principais observações que cada slide, cada lâmina apresenta e deixando para a maioria das 

perguntas qualquer detalhamento que qualquer presente julgar necessário.  

Agradeço aqui a presença e registro a presença de boa parte do meu Gabinete, da 

minha Assessoria, e também até para nos ajudar a esclarecer qualquer ponto de maior 

interesse.  

Muito bem, em termos de receita os senhores sabem que o Estado está desde 

abril de 2014 sofrendo os impactos da grave crise econômica que afeta o país e afeta São 

Paulo particularmente por conta da estrutura, que veremos um pouco mais adiante, do Estado 

que tem um peso relativamente maior na área da indústria do que o resto do país. O que 

significa que o impacto da recessão econômica, da depressão como alguns já estão falando, 

ela afete de maneira mais forte São Paulo.  

O número aqui demonstrado como é relativo ao segundo quadrimestre ele 

mostra uma queda na receita totais no Estado de 5,1% se for deflacionado pelo IPCA, pelo 

Índice de Preço ao Consumidor Ano.  As receitas correntes caíram um pouco menos, mas elas 
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são 4,4%, e receita de capital com a queda maior principalmente por conta das restrições do 

governo federal, do Ministério da Fazenda, em termos da liberação de operações de crédito 

para índices subnacionais. O índice de desagregação da receita corrente mostra a receita, por 

exemplo, chamo logo a atenção para a receita do ICMS que é a terceira linha da tabela, com 

uma queda de 4,2% até o final do segundo quadrimestre. Chamo a atenção, e eu acho que vale 

a pena frisar aqui, que como isso é até o segundo quadrimestre os números mais recentes 

mostram um quadro muito pior. Até o final de outubro a receita do ICMS deflacionada pelo 

IPCA caiu 9,3%. Isso é algo inédito.  

Os senhores imaginam o que é para o Orçamento de um Estado ter uma quebra 

de arrecadação de 10%. Aí mais uma vez, e isso vai ficar evidente mais adiante, é um pouco 

da preocupação desde o inicio desse ano já antecipando não com gravidade, mas antecipando 

a queda na atividade econômica o governador determinou uma serie de medidas de contenção 

de gasto que estão sendo implementadas já desde fevereiro ou março. E tem nos ajudado a 

sobreviver e há passar esse ano sem elevação de carga tributária, ainda que para 2016 , como 

todos os senhores sabem, tenhamos enviado um projeto especifico e muito pontual em relação 

a essa questão.  

Como eu falei e os senhores se lembram de que falei do peso da indústria na 

economia de São Paulo, 35% da arrecadação do ICMS provém do setor industrial, 34% de 

comércio e serviços e preços administrados que foi onde houve alguma folga cerca de 30%, 

ou seja, a arrecadação do ICMS de São Paulo grosso modo 1/3 indústria, um pouco menos de 

1/3 preços administrados, 1/3 é comércio e serviços. Comércio e serviços com impacto 

significativo.  

Vemos agora as linhas que mostram a trajetória, essa mesma informação não só 

ao longo tempo, desde 1995 e vale a pena também olhar para os níveis mais recentes. A linha 

vermelha é a indústria com a queda, comércio caindo em linha, e preços administrados que 

vinha caindo por conta da política anti-inflacionária do governo federal segurando preços 

administrados. Essa política não se mostrou sustentável a partir do segundo semestre do ano 

passado, tendo havido reajustes tanto na área energia elétrica quanto na área de combustíveis 

o que fez com que preços administrados tivessem uma recuperação significativa. 

 Ou seja, se não tivesse havido o realinhamento dos preços administrados pelo 

governo federal a nossa arrecadação teria caído muito mais do que caiu até agora. Podemos 

passar para o próximo. São receitas de capital, operações de crédito, uma queda como já havia 

sido mencionado de 35,1% deflacionado muito em função das restrições que o Ministério da 
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Fazenda vem impondo a Estados e Municípios em termos de realização de autorização para 

operação de crédito.  

Indo agora para despesa verificamos a dotação inicial do orçamento, isso aí é 

como se fosse uma cascata de cima para baixo, o orçamento abriu com 204,9 bilhões de reais 

dos quais foram contingenciados logo no inicio de janeiro 6,5% nós já antevíamos frustração 

de receita principalmente no ICMS e nós já tomamos a medida, o governador publicou 

decreto de contingenciamento nesse montante. De forma que a dotação efetiva, ou seja, aquilo 

que efetivamente será empenhado nesse ano será de 198,4 bilhões de reais. Provavelmente até 

o final do segundo quadrimestre já foram empenhados 140 bilhões, ou seja, 71% do 

orçamento, tendo sido liquidados 86% do que foi empenhado, por isso que eu falei que isso é 

em cascata, é sempre em relação ao de cima, e já foram pagos 93% daquilo que foi liquidado. 

Haviam sido pagos até o final do segundo quadrimestre esse montante. 

Ou seja, o orçamento está sendo executado de maneira bastante próxima das 

suas dotações e do próprio ritmo anual. O que chamo atenção são os efeitos do 

contingenciamento, mais uma vez eu repito não será relaxado, e do conjunto de despesas e 

corte de custeios que foram determinados pelo governador e estão em fase de realização. Se a 

gente olhar para as despesas no ponto de vista das suas principais rubricas nós verificamos 

que (ininteligível 12”) encargos e por conta principalmente das medidas de contenção que 

estão sendo tomadas pelo governador e pelo Executivo houve um crescimento real de apenas 

3,7%, bastante moderado, principalmente por conta da corajosa decisão do governador de não 

aumentar salários esse ano em vista as prestações de receita. Lembrando sempre que há 

regras, e nós vamos ver mais adiante, há limites definidos pela Responsabilidade Fiscal que 

devemos seguir.  

Juros e encargos da dívida um crescimento de 0,5% e isso se decorre 

principalmente do fato de que aproximadamente 90%, vai vir uma informação mais adiante, 

da nossa dívida o serviço dela é vinculado à receita, e como a receita teve uma queda real o 

crescimento dos juros foi bastante contido ao longo desse ano, fora desse limite são operações 

de crédito externa ou operações de credito que a gente chama de extra limite fora do 

refinanciamento, o que explica a diferença entre a queda da receita e o fato de haver 

crescimento no serviço da dívida. Ademais outras despesas correntes na queda de 1,3% o que 

mostra de forma inequívoca os impactos das medidas de contenção de gasto do Estado.  

Transferências a municípios caiu principalmente por conta do impacto sobre a receita, a 

receita caindo por conta da recessão, e outras despesas correntes crescendo apenas 1,5. 
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Despesas capital também por conta da própria restrição orçamentária do Estado 

e principalmente por conta da desaceleração de crédito e da desaceleração dos convênios com 

o governo federal elas mesmas tiveram uma redução significativa. 

Investimentos, detalhando um pouco a queda dos investimentos, nós verificamos 

a queda geral de 32,5% como foi mencionado e isso fixando principalmente na queda dos 

investimentos do Tesouro do Estado exatamente por conta da redução do fluxo de 

financiamento originário do governo federal, operações de crédito e transferências ligadas ao 

OGU – Orçamento Geral da União. Aí vemos o investimento numa perspectiva de mais longo 

prazo, desde 2007, mostrando em que pese todas as restrições orçamentárias que tivemos esse 

ano, 2015 ainda é o segundo ano de maior investimento nessa serie.  

Balança orçamentária, nós estamos com resultado até agosto desse ano, um 

resultado orçamentário positivo em 5,4 bilhões de reais decorrentes principalmente das 

medidas de contenção de despesa, tanto que os senhores podem ver que as despesas totais 

correspondem a 95,8% das receitas. Olhando numa perspectiva mais longa, de 2007 para cá, o 

resultado orçamentário também significativo temos em azul a receita total e em verde a 

despesa total e o numerosinho ao pé das colunas é o nosso resultado orçamentário.  

Tudo isso que nós estamos falando, os impactos sobre a receita e principalmente 

as medidas de ajuste do lado das despesas eles decorrem, e todos nós sabemos e eu tenho 

frisado aqui, do desempenho econômico. Vocês podem ver aí que também na perspectiva de 

mais longo prazo primeiro o que chama atenção é a volatilidade do Produto Interno Bruto. 

Quer dizer isso aí é crescimento do PIB Brasil nós vimos que há flutuações significativas na 

taxa de crescimento. Isso traz para a economia como um todo uma serie de problemas, de 

distúrbios, dificuldade de planejamento, evidente que não é a única causa do baixo 

investimento no Brasil, mas é um fator relevante. Nós passamos muito rapidamente de um 

ano a gente passa de 7,6 para 3,9 e caí para 2,9, portanto isso é algo bastante perturbador no 

ponto de vista de planejamento e de investimento privado. 

No PIB de São Paulo não se vê um quadro muito diferente, apenas alguns 

números que são maiores ou menores, mas a gente vê também a queda nos mesmos anos e 

isso simplesmente reflete o fato de São Paulo ser o principal estado do país e com uma 

participação grande no PIB do estado. Olhando para essa tabela, para esse gráfico, vemos 

também a volatilidade da taxa de crescimento. E o gráfico seguinte também dá uma noção só 

que olhando, fazendo um zoom na série, a gente olhando para o dado trimestral mostra 

também a volatilidade, mas particularmente o que vem acontecendo desde 2011 com uma 

leve melhoria no inicio do ano passado, mas como eu disse desde o inicio do segundo 
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trimestre do ano passado nós estamos verificando reduções na receita decorrentes 

principalmente do desempenho do PIB. 

De tudo isso nós tiramos o resultado primário lembrando que o resultado 

primário nada mais é do que um indicador, um indicador de sustentabilidade de longo prazo, 

solvência de longo prazo do Estado. Medindo a capacidade que o Estado tem de gerar saldo 

suficiente para arcar com o serviço de sua dívida, ou seja, as despesas futuras de dívidas têm 

que ser menores ou iguais aos resultados primários que se consegue no sentido que se você 

conseguir manter a sua dívida sobre controle e você conseguir manter também capacidade de 

futuros endividamentos para dar continuidade a projetos de investimentos a mais longo prazo.  

A meta da LDO era de 1,2 bilhões de reais até, lembrando que nós estamos com 

um dado meio de ano, quer dizer não reflete necessariamente o que vai ser atingido no final 

do anos, essas coisas futuras principalmente por conta de sazonalidade, de receita e de 

despesa.  Lembrando que a sazonalidade de receita ela se concentra um pouco no inicio do 

ano por conta de IPVA e etc. e sazonalidade de despesa ela vem um pouco mais para o final 

do ano por conta de 13º e de outras despesas que costumam acontecer no segundo semestre. 

Portanto nós estamos com a trajetória extremamente tranquila do ponto de vista do primário e 

eu ressalto sempre, em que pese apesar da enorme frustração da receita quase 10% do ICMS 

frustrou-se, mas a gente consegue ainda esses bons resultados particularmente por conta dos 

nossos esforços de contenção de gastos.  

Aí apenas uma visão de mais longo prazo mostrando que há uma queda 

significativa dos superávits primários nos últimos três anos isso basicamente por conta do 

esforço de investimento que o Estado vem empreendendo. Não preciso dizer aqui que no caso 

de investimentos e principalmente investimentos financiados com receita de capital esse 

investimento só impacta no primário do lado da despesa não contendo nada da receita, então 

ele distorce um pouco o número do primário. Resultado nominal que seria o resultado que 

exclui apenas os juros reais da dívida, nós estamos também tranquilamente dentro da nossa 

meta, lembrando aqui que nós estamos trabalhando até o final de agosto.  

Vamos falar um pouco de dívida agora, nós estamos com a dívida consolidada é 

185%, isso é dívida consolidada bruta vamos lembrar , da receita corrente liquida, chamando 

a atenção de que o indicador dela é RF é a dívida corrente liquida, ou seja, a partir das 

deduções de disponibilidade de caixa e haveres financeiros que montam trinta e um e poucos 

por cento dessa receita. Portando nós estamos extremamente tranquilos ao limite da Lei de 

Responsabilidade Fiscal que é 200%%, nós estamos com 153,6% de limite de endividamento.  
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Vejam nesse gráfico dá  uma ideia de mais longo prazo nessa questão da dívida 

mostrando que o Estado  por ocasião  da promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(ininteligível 23’14”) logo, logo ele ultrapassou  o limite . A Lei previu uma trajetória de 15 

anos para que se atingisse o limite  de 200% e essa  trajetória no caso de São Paulo   ainda que 

contasse  com 15 anos ela durou  apenas  cinco. Cinco anos após a Lei de RF o Estado de São 

Paulo   já estava enquadrado nesse limite e vem numa trajetória decrescente desde 2011, 

2013. Esse pequeno crescimento verificado no final ele decorre de dois fatores, mas o 

principal fator  é o  programa de investimento do Estado e o espaço fiscal  que o Estado 

conquistou exatamente por conta do esforço  feito de  redução da dívida a partir de 2005, ele 

conseguiu  autorizações do Tesouro Nacional para  fazer novas operações de créditos. 

Operações essas que foram viabilizadas nesta Casa aprovando tempestivamente  todos os 

projetos  de lei autorizativos que foram enviados  para cá, o que  o Estado certamente 

agradece e sempre que eu tiver oportunidade em fazer fá-lo-ei. O que significa  que esse 

crescimento ainda sustentável, lembrando sempre  nossa performance em termos de 

resultados, resultados primários, ele decorre de uso meritório dos recursos  de financiamento 

que é com  investimento, com as obras que todos nós  acompanhamos.  

Uma questão que nós devemos sempre estar atentos e que também tem sido um 

tema recorrente aqui no Parlamento, e que nós temos contado com a parceria do Parlamento 

no sentido de manter dentro de limites razoáveis, é o crescimento com a despesa do pessoal. 

Isso é um dilema sério que as entidades públicas brasileiras enfrentam. Particularmente as 

entidades chamadas subnacionais, ou seja, Estados e Municípios. Existem limites para 

crescimento de gasto pessoal definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas por outro 

lado tem que se ter em mente que os serviços prestados por Estados e Municípios são serviços 

basicamente intensivos em mão de obra. Portanto de fato há uma pressão sempre grande para 

que se mantenha... para que se eleve esse gasto e a que ser muito diligente do ponto de vista 

do Executivo no sentido de mantê-lo dentro dos limites preconizados pela LRF, 

particularmente num ano como no de 2015 em que nós estamos com uma queda significativa 

na receita, ou seja, uma queda significativa no denominador do indicador.  

Próximo dado nós temos uma visão de mais longo prazo, de como evoluiu a 

despesa de pessoal dos Poderes com os seus valores e seus respectivos percentuais na receita 

corrente liquida. Garantias há também o limite de garantias definido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o Estado não pode dar, oferecer garantias, e aí geralmente são 

garantias para as suas empresas, em limites superiores a 32% da receita corrente líquida. O 
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Estado até o momento garantiu apenas 3,37% portanto está extremamente tranquilo em 

relação a esse indicador.  

Finalmente e a última tabela e aí já podemos partir para o debate, são as 

principais operações de crédito contratados pelo Estado. Operações essas em que entre dívida 

interna e dívida externa nós tivemos uma preponderância de dívida externa 1,8 bilhões de 

reais desembolsados até o primeiro quadrimestre desse ano e 1,3 das operações externas. 

Como os senhores podem ver a preponderância quase que absoluta de investimentos na área 

de transporte metropolitano de mobilidade urbana que é o grande problema estrutural que as 

Cidades brasileiras, principalmente as grandes metrópoles enfrentam no momento.  

Era basicamente isso, eu queria agradecer aos senhores a atenção e devolvendo a 

palavra ao deputado Bragato.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB - Agradecer ao senhor 

secretário pela apresentação e abro a fala para os senhores deputados. Deputado Zaia com a 

palavra. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Eu vou, apesar de não fazer parte da Comissão, 

mas eu tenho que abrir outra Comissão aqui logo em seguida. Agradecer e parabenizar o 

secretário pela apresentação. Eu queria só fazer uma sugestão. O Estado de São Paulo assim 

como a União estabeleceu a partir de 2011 acho que para vigorar a partir de 2012 um novo 

sistema de previdência, a SP-Prevcom. E eu acho que por ser um sistema novo e eu sei que 

ele está sendo bem rentável por que tenho acompanhado, mas achava que nessas 

demonstrações que são feitas aqui na Assembleia a gente tivesse um item constando a 

situação do Fundo e principalmente a situação de adesão do total daqueles funcionários que 

estão obrigatoriamente enquadrados no novo sistema. Por que isso ao longo do tempo vai ser 

o sistema que vai se tornar preponderante na previdência.  Portanto eu gostaria de solicitar 

que nas apresentações a gente pudesse contar com a informação sobre a SP-Prevcom por que 

eu acho que é um elemento importante na analise da situação do Estado se pensarmos a longo 

prazo. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS-

Excelente sugestão deputado, nós vamos acatar.  
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O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB - A palavra está aberta. 

Deputado Orlando Bolçone. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB - Primeiro cumprimentá-lo secretário 

Renato Villela tanto pela apresentação de ontem, exaustiva, mas já discutimos os deputados 

da Comissão e com o nosso presidente extremamente produtiva e esclarecedora, portanto 

queria agradecer. Agradecer também por hoje pela forma como o senhor apresenta 

cumprimentar a sua equipe na pessoa do doutor Roberto Yamazaki equipe competente que eu 

conheço e acompanho o trabalho. Levantar algumas questões dentro dessa exposição que o 

senhor fez de forma tranquila e de forma também esclarecedora e que mostra o desafio que o 

Estado de São Paulo nesse momento é reflexo do momento que o próprio país vive. 

Uma questão primeira gostaria de falar a respeito da questão do superávit 

primário. Em função do superávit primário por decorrência da própria Federação, os estados e 

municípios contribuíram com relação ao superávit primário e se houve necessidade de 

adiarmos acesso a financiamentos que já tinham sidos aprovados? Se houve que valor, que 

impacto e a perspectiva desses empréstimos serem liberados num momento importante para 

economia do Estado? 

Segundo nós notamos que há o limite prudencial das despesas com pessoal, elas 

estão próximas, não chega ponto percentual para ser atingida, então se há... E como está sendo 

observado, enfrentado esse desafio? Outro aspecto, diante da perspectiva de... então são 

catorze meses que o ICMS apresenta queda sucessiva, e nesse mês a queda  foi acentuada, 

bem maior, qual o prognostico que a Secretaria  da Fazenda está fazendo para os próximos 

meses e em especial se já dá uma visão do momento que essa curva vai ser uma curva 

ascendente ? E finalmente ainda na questão da dívida externa se o impacto da desvalorização 

do real se impacta a nossa dívida, a dívida externa do Estado de São Paulo, se é significativo 

ou preocupante? E também eu notei que pelos números, exceto com essa questão de contribuir 

para o superávit, parece que os investimentos eles continuam ativos, continuam num fluxo 

que foi planejado. E aí sem abusar como o senhor está vendo a economia do próximo ano, o 

senhor que conhece também profundamente macroeconomia? Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB - O senhor secretário 

com a palavra. 
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O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – 

Excelente questões deputado Bolçone, vamos lá tentar responder a altura. Em relação à 

questão do superávit, operação de crédito, é verdade. Existe uma tendência, e eu me aludi a 

ela em minha fala anterior, de o governo federal regular a liberação de operações de creditos 

novos preocupados com o superávit do governo consolidado. Em anos passados a partir de 

2013 o governo federal havia tomado à decisão de olhar apenas para o seu próprio superávit e 

não olhar para o superávit dos demais membros da Federação, que do ponto de vista 

macroeconômico não faz muito sentido. Mas essa medida do Ministério da Fazenda então 

permitiu maior liberalidade na aprovação de operações de créditos para estados e municípios, 

e essa liberalidade foi entendida pela nova equipe econômica como tendo sido excessiva.  E o 

próprio Ministério da Fazenda a partir já de janeiro ele tem sido extremamente rigoroso nessa 

aprovação, tanto assim que nenhum Estado pelo menos que eu tenha tido noticia, teve a 

liberação de crédito liberada desde então.  

Mas no caso especifico de São Paulo nós temos ainda 3,2 bilhões de reais para 

serem contratados, é o mesmo número da última vez que eu estive aqui, mas nós temos 

perspectivas de uma liberação de uma operação agora de 690 milhões, ainda dentro desse 

mês, pelo menos é o que o Tesouro Nacional vem sinalizando. Mas é isso, dificilmente haverá 

outra operação no horizonte desse ano e do inicio do ano que vem.  

A questão do limite prudencial o desafio que se coloca a gente tem que olhar 

para como a composição do indicador, despesa com pessoal sobre receita corrente liquida. A 

despesa com pessoal como eu mostrei ela teve um crescimento, um crescimento moderado de 

3,5% real, e a queda da receita foi mais que o dobro dessa variação. Quer dizer despesa com 

pessoal você até controla, mas a queda de receita infelizmente não. Portanto é assim enquanto 

a receita estiver caindo... 

 

O SR. – Nesse assunto só queria fazer um questionamento para o senhor 

responder junto, esse assunto sobre a folha, o crescimento vegetativo da folha do Estado 

quantos por cento é? Se não der nada, zero de reajuste para todas as categorias, empresa, 

autarquias, quanto é o crescimento vegetativo da folha do Estado?  

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS - Bem é 

mais ou menos isso, os universitários aqui estão me soprando à resposta, por volta de 3% 

nominal. Portanto se a gente não fizer nada, para conseguir uma redução nominal de folha 

você tem que ter uma redução maior de que 3%%, 3,5% para colocar, então é algo que 
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também temos que estar atentos a isso. O que eu quero dizer é que nós temos que tomar 

bastante cuidado por que de fato a gente não tem que olhar só para despesa de pessoal com a 

queda de receita. A gente tem que mais compensar a queda de receita o que é um desafio 

efetivamente complicado e o governador tem se mantido fiel a esse principio, inclusive com 

custos políticos extremamente elevados pelo fato de não ter concedido reajustes para 

nenhuma categoria do Estado. 

 

O SR. – Secretário o senhor me permite um aparte também? Bem minha questão 

uma ele já fez e a outra dentro dessa linha mesma, ou seja, primeiro parabéns, parabéns aí 

pelo relatório eu acompanho o governo, trabalhei nesse governo... 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – 

Parabéns a equipe que está às suas costas deputado.  

 

O SR. – Parabéns a todos aí, o nosso Roberto eu cansei de perturbá-los lá como 

comandante geral. Mas assim dentro até dessa linha, temos um problema, temos a queda da 

arrecadação, na área fiscal o que vem se pensando de fomentar novos negócios, em fomentar 

a indústria, em fomentar o comércio, em fomentar... o que pode ser desonerado na sua área, 

na área fiscal principalmente para que os pequenos empresários, os microempresários 

consigam levar isso a frente? Eu tenho muitos e que infelizmente estão batendo a porta da 

gente aqui, empresários que estão sentindo muito, talvez alguma coisa, o que está se fazendo 

em termos fiscais já que eu tenho queda da arrecadação, tenho despesas fixas como o senhor 

bem disse o que está sendo feito para fomentar o outro lado? O que pode ser feito em termos 

de fiscais dentro do Estado para fomentar esses pequenos empresários ou até o comércio? O 

que pode movimentar um pouco mais já que nós somos o Estado que dá o rumo das coisas em 

tese é lógico somos todos afetados pela área federal, mas vamos tirar o que esta sendo feito 

para fomentar? Não sei, Investe São Paulo, o que esta sendo feito e o que pode ser feito em 

termos... Eu vejo muito em termos de desoneração, não sou conhecedor do assunto, mas o que 

pode ser feito para incentivar a produção?  

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS - Nós 

temos que olhar com duas perspectivas.  A perspectiva mais imediata do ponto de vista de 

desoneração muito pouco pode ser feito ou nada pode ser feito por que o Estado precisa elevar 

as suas receitas não só para continuidade de suas políticas prioritárias, mas até estando num 
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momento na contingência de ter que melhorar o índice de gasto de pessoal sobre receita 

corrente líquida. Então é assim no curto prazo em termos de receita é muito pouco, quase 

nada, até por que nós estamos buscando o oposto de uma maneira bastante diferente do resto 

do Brasil, muito mais razoável, muito mais consistente com o momento macroeconômico, 

mas estamos tentando.  

O Investe SP e o Desenvolve SP estão trabalhando muito no sentido de viabilizar 

uma serie de questões que tem a ver com a chamada de redução de custo Brasil tornando mais 

fácil a abertura de empresas, o próprio Estado tem tido uma atuação bastante forte nisso. A 

Desenvolve SP ainda que com recursos definidos e limitados ele tem sido muito ativo na 

captação ou na procura de se tornar agente financeiro de uma série de fontes de (“ininteligível 

41’10”) que nós encontramos no Brasil com Caixa Econômica, Banco do Brasil , com FGTS , 

uma série de outras formas de  captar recursos e trazer, carreá-los  para o setor privado 

paulista.  

Portanto nós estamos trabalhando há bastante agenda tanto da Investe SP quanto 

da Desenvolve SP é cheiíssimo, o pessoal trabalha muito ainda mais numa época como essa e 

que esta sendo dada vazão. Chamando atenção ainda que no caso de Desenvolve São Paulo há 

uma linha de crédito especialmente que está com bastante demanda que é para municípios. 

Uma linha de crédito que é possível dar uma taxa de juros privilegiada para os municípios 

abaixo da taxa de mercado por que são recursos, contam com a garantia das transferências 

estaduais.  Portanto torna-se um negocio de muito ou quase nenhum risco pelo Desenvolve 

SP, o Desenvolve SP consegue praticar uma taxa de juros bem razoável. Os municípios então 

também estão sendo apoiados através desse canal.   

Prognostico para evolução da receita e aí já vou aproveitar para o último ponto 

que é prognóstico para o PIB Brasil. Os nossos modelos apontam para uma questão muito 

próxima de modelos que são sintetizados no focus, e eles estão apontando para uma reversão 

dessa tendência de queda só para o final do ano que vem. O que é algo que sinceramente eu 

tenho dificuldade de entender como é que a gente vai fazer essa travessia, do ponto de vista 

não só do Estado, mas principalmente da sociedade brasileira, da economia brasileira, nós 

estarmos olhando para mais um ano do mesmo vai ser algo muito duro e muito difícil de 

conseguir vencer. A boa noticia é que a gente vê com muito bons olhos a inflexão na política 

macroeconômica do governo federal voltando a preocupações com responsabilidade fiscal, 

etc., que tem o seu curso de curto prazo, mas certamente no médio e longo prazo terão efeito 

desejado e vão propiciar a nossa recuperação sem inflação, o que é importante e o que é 
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fundamental. O problema é o tempo que isso leva até por que é necessário corrigir uma 

política um pouco equivocada.  

Dívida externa de fato nós temos... Houve impacto na dívida externa quase que 

por construção, dívida denominada em dólares, houve um crescimento do próprio estoque e 

está havendo os pagamentos que nós vamos fazê-lo o serviço da dívida deve crescer um 

pouco, mas é uma dívida ainda muito pequena em relação ao montante total da nossa dívida. 

A nossa dívida hoje ainda é... A grande parte da dívida, 90% dela, decorre do refinanciamento 

de 97, essa dívida é indexada ao IGPDI, a partir do ano que vem se o governo federal cumprir 

a promessa que fez ela passará a ser IPCA mais quatro... 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB -... Pela oportunidade, presidente, vai 

haver possibilidade de uma redução? Por exemplo, o município de São Paulo é altamente 

impactante para o Estado. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – 

Infelizmente não. O Estado de São Paulo ainda pagará por muito tempo. O serviço da sua 

dívida ainda é definido por 13% da receita liquida real, e durante... O efeito dessa 

renegociação se for feita o ano que vem que você vai trazer a quitação da dívida três anos para 

frente, então o Estado termina pagar... É passa a ser 2024. 

A pergunta sobre investimento agora eu não me recordo, eu anotei aqui, mas...  

O senhor tinha perguntado sobre o fluxo do investimento? Ah! Sim, o fluxo do investimento 

ele não sofreu impacto tão grande por que o Estado privilegiou... no caso não é nem 

privilegiar, o Estado focou seus cortes mais na área de custeio e nos cargos em comissão. De 

maneira que houve recurso do Tesouro para que a gente pudesse manter um ritmo mínimo de 

investimento mesmo secando as fontes OGU e operações de crédito. Daí explica-se a gente ter 

ainda um fluxo positivo de investimentos em 2015. Lembrando que nós estamos olhando até 

o final do segundo quadrimestre, até agosto, depois de lá para cá reduziu um pouquinho, já 

antecipo a nossa próxima reunião dizendo que o investimento será um pouco menor.  

E como é que eu estou vendo a... Eu acho que já deixei claro as minhas 

expectativas e relação à economia são bastante...  Por enquanto elas são bastante negativas. O 

que pode vir a ser algo que dê algum alivio é a questão de expectativas, a questão de como os 

empresários, de como os agentes econômicos veem a atuação do governo federal. E aí como a 

solução da chamada crise politia com a resolução desse problema, das discussões sobre a 

permanência, a continuidade de alguns entes políticos importantes eu acho que seria desejável 
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que rapidamente ficasse claro o que vai acontecer com o governo federal. Eu acho que a 

tendência está ficando cada vez melhor olhando assim para longo prazo, médio prazo, e aí 

acho que vai ter um efeito importante sobre expectativas e talvez a gente possa começar a 

prever que a recuperação vai se dar mais rapidamente.  Mas isso é a ver ainda. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB - Bem nós temos duas 

inscrições já feitas, Carlão Pignatari e Coronel Camilo. Então está inscrito o deputado... Então 

a Vossa Excelência está com a palavra. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Primeiro eu quero cumprimentar os 

deputados, cumprimentar o doutor Renato pela apresentação e pela condução da atividade 

fiscal do Estado. São duas perguntas simples e rápidas. É permitido os estados brasileiros 

fazerem “hedge” (ininteligível 48’)  dos financiamentos? E segundo quanto é que o Tesouro 

coloca na SP Prev? Por que a SP Prevcom é um bom negocio, a SP Prev, quanto o governo do 

Estado coloca, o Tesouro coloca por ano na SP Prev hoje? 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – 

Dezoito? Catorze? Isso, respondendo primeiro a última pergunta, catorze milhões a diferença 

que nós temos que aportar a SP Prev graças aos senhores ao terem aprovado aquela legislação 

o peso sobre o Tesouro será reduzido a partir já desse primeiro quadrimestre.  A sua pergunta 

inicial foi... Qual é a questão? Essa é uma discussão que nós temos tido de forma bastante 

frequente por que claramente com a situação cambial desse jeito seria bem razoável nós 

termos uma operação de “hedge” .A questão básica é a seguinte existe uma proibição legal de 

o Estado comprar derivativos, portanto o que a gente tem que ver é em que ponto, em que 

circunstancias que estruturação permite que a gente entenda que um “hedge” não é um 

derivativo. Isso é algo que não é trivial de se resolver, mas seria o momento que uma boa 

gestão da divida estaria nos indicando isso. E isso sem levar em consideração o custo, por que 

também custa muito e principalmente nessa época. A contratação do “hedge” deve ser feita 

em épocas em que a discrepância não é tão grande.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Quando nós fizemos os 

financiamentos à taxa era muito barata pelo próprio não crescimento da variação cambial, 

portanto, citando o tempo. Agora se não é permitido você comprar fundos derivativos você 

não vai conseguir fazer “hedge”.  
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O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – Pois 

é, por isso que assim, existem situações e existem tipos de estrutura que você descaracteriza o 

derivativo, e é isso que a gente tem que trabalhar com mais afinco.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Presidente eu preciso ir lá ao 

Colégio de Líderes que nós temos que fazer rapidamente o nosso Colégio agora.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB - Deputado Teonilio 

Barba com a palavra. 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Secretário primeiro cumprimentá-lo pela 

sua presença aqui, não tem se negado a vir, isso para nós é extremamente importante. 

A primeira questão é quando você mostrou a evolução do crescimento do PIB 

nacional você prevê lá conforme os dados do mercado, focus, tudo está dentro da estimativa, 

previsão de queda de 3% para esse ano, 1% para 2016, um crescimento de 1% para 2017, 2% 

para 2018 e 2% para 2019. Mas você não mostrou essa expectativa para o Estado de São 

Paulo, qual é a expectativa do crescimento do PIB do Estado de São Paulo, você parou em 

2015.  Primeiro se tem isso ou não, essa é uma questão. A segunda questão é o seguinte no 

começo do ano a presidente Dilma encaminhou uma emenda constitucional na tentativa de 

recriar a CPMF o primeiro debate era de 12%, no segundo momento era um debate de. 36 

onde seria  12 para a  Federação , 12 para os Estados e 12 para os municípios.  

Ontem nós fizemos um debate na Audiência Pública da Comissão de Finanças 

onde a discussão era exatamente como fazer para que o Estado consiga recuperar uma parte 

da arrecadação. Eu acho que tem um erro do governo do Estado e alias dessa própria Casa por 

que nós deveríamos ter apresentado um projeto não o que estava sendo apresentado ontem na 

parte de desoneração, que para mim é importante, desonerar cesta básica, areia, várias coisas 

que servem para o movimento da economia, mas ter apresentado um projeto exatamente em 

função da CPMF. Por que você... Nós estamos apresentando um projeto no Estado que é para 

tentar arrecadar três bilhões a mais. Se nós fizemos um projeto nacional aderindo ao programa 

da presidente com certeza o Estado de São Paulo na questão da CPMF por conta da grande 

movimentação que tem arrecadaria mais de três bilhões de reais.  E mesmo fazendo corte 

isentando o seguinte... Trabalhadores que estão isentos na declaração de imposto de renda não 

pagaria sobre movimentação financeira. Essa é uma questão que eu acho que devíamos ter 
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apresentado por que você apresentava um pacto para sociedade. É um período de 4 anos, é 

uma verba carimbada para as áreas sociais de Educação e Saúde. Acho que essa Casa e o 

governo do Estado tem que apresentar isso. Essa é outra questão. 

A outra questão vem sendo veiculado nos meios de comunicação a questão do 

complexo teatral que o governo contratou sem licitação e tem veiculado no Estadão, Folha de 

São Paulo, e vem veiculando que o governo já gastou 38 milhões para contratação de um 

escritório de arquitetura internacional para fazer o complexo cultural de teatro e dança aqui na 

Capital. Pelos nossos dados o governo já gastou 100 milhões e agora vai ter que parar o 

projeto. Como é que o governo vai fazer para recuperar esse dinheiro que já foi empregado? 

Essa é outra questão. 

Tem uma outra questão que se trata depois do resíduo da dívida após 24? Por 

que o Estado vem tendo uma evolução de 2005 para cá conseguindo sair acima dos 200%%, 

se não me engano o último dado que você apresentou é de 154%, mas nós sabemos que em 

2024 vai ter um acumulo dessa dívida, qual vai ser o tamanho? Qual vai ser o impacto disso 

pós 24? Essa é outra questão, e depois se eu puder eu faço mais questões, ok? 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB - Secretário com a 

palavra. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS - Em 

relação a CPMF eu queria fazer duas observações, em primeiro lugar do ponto de vista... Os 

tributos não são iguais... 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Só uma observação sobre a CPMF, que 

seria mais um argumento, quando você cria a CPMF ela também é uma medida que ajuda a 

combater a evasão de divisas no país. Você consegue combater totalmente? Não, mas no 

mínimo você consegue colocar restrições. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS - Como 

todos nós sabemos os tributos, os impostos eles não são iguais, eles impactam de maneira 

diferente a atividade econômica dependendo da forma como ele é idealizado e ele é 

implementado.  De um modo geral o impacto de impostos sobre o valor agregado, valor 

adicionado, como é o ICMS, é muito menor sobre a economia do que o impacto de um tributo 

como a CPMF que ela atinge a todos os setores ao mesmo tempo, ou seja, ele é um tributo 



17 

 

 

cumulativo. Quanto maior o volume de transações dentro de uma atividade maior é 

arrecadação dessa atividade, portanto ela tende fazer com que setores mais complexos sejam 

super tributados em relação a setores menos complexos. Por exemplo, quando o trabalhador, a 

pessoa, a família compra um bem que tem uma cadeia longa, ou um número muito grande de 

transações o imposto que está embutido no preço da CPMF é muito grande, ele não paga só a 

CPMF da conta bancária dele quando ele vai fazer a compra final. Ele está trazendo a CPMF 

de várias etapas anteriores, por isso que é um imposto que arrecada muito.  

O ICMS não tem essa característica, o ICMS ele é neutro nesse ponto de vista 

por que ele só incide sobre o diferencial agregado em cada etapa de produção. Portanto ao se 

tomar a decisão de aumentar impostos por causa da crise fiscal faz muito mais sentido você 

aumentar um imposto de valor agregado como é o nosso caso, do que um imposto em cascata 

como é o caso da CPMF.  

A questão da distribuição para os estados essa é uma questão que é bom que 

todos nós fiquemos alertas, por que na realidade toda a tendência hoje que se discute no 

Congresso Nacional é que se for aprovado, se houver arrecadação distribuída entre estados 

será distribuída de acordo com FPE que todos sabemos que no caso São Paulo é ridículo. 

Portanto São Paulo não se beneficiara... É 1% da receita, então São Paulo não se beneficiara 

da CPMF. Eventualmente de um modo geral a nossa tendência é ser contra a aprovação desse 

imposto, mas em sendo aprovado todos nós teremos que fazer um trabalho muito forte no 

Congresso Nacional no sentido de que a distribuição sim ela seja proporcional ao número de 

movimentações financeiras que ocorrem no Estado.  

Mas no Congresso Nacional e aí eu acho que vale a pena todos nós aqui 

entrarmos em contato com nossas contrapartes em Brasília no sentido de esclarecer bem esse 

ponto. Por que nesse particular mais uma vez os estados do Sul e Sudeste, particularmente 

São Paulo, e aí vocês vão me desculpar à gíria, serão tungados. Isso é um ponto importante. 

A questão do combate à sonegação a CPMF foi muito importante lá no inicio 

por que ela gerou informações e permitiu ao Banco Central trazer as informações do setor 

bancário, ter a COAF, etc. e etc. Isso já existe hoje então a rigor não seria mais necessário, 

mas sempre mais informação é sempre melhor do que menos informação, isso todos nós 

concordamos.  

O senhor está falando do Teatro da Dança eu não teria hoje aqui informações 

para lhe responder, eu fico devendo essa informação, nós vamos levantar e encaminho ao 

presidente da Comissão e ele fará chegar às suas mãos, eu peço desculpas por isso. 
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O impacto do resíduo da dívida ele vai ser extremamente mitigado pela mudança 

do indexador. Portanto a gente vai acumular muito menos resíduo a partir de janeiro do ano 

que vem se de fato entrar em vigor o refinanciamento, então de fato a gente quita em 2027, 

não é? A gente antecipa... A gente ficaria com dez anos para pagar o resíduo, a gente pagaria 

o resíduo até 2037, com o refinanciamento a gente começa a pagar o resíduo em 2024 e quita 

o resíduo em três anos, por que daqui para frente vai se acumular muito menos resíduo. 

A previsão do crescimento nós não fazemos a conta, a nossa série de PIB de São 

Paulo que é produzida pela Seade é excelente, mas ela tem uma...  Ela é muito curto no 

tempo, portanto os modelos que a gente costuma usar para fazer esse tipo de projeção eles não 

são utilizados. Esses números que o senhor tem são números do passado a gente não tem 

nenhuma previsão, nem para o PIB do Brasil e nem para o PIB do Estado. Os números que 

estamos dando que a gente vê número do focus, são instituições que têm a tradição, têm as 

estimativas, e a gente não faz essa modelagem por que não precisa, tem muita gente boa 

fazendo e não vamos gastar recurso fazendo. Mas no caso de São Paulo é nossa intenção sim 

começar a fazer os modelos ergonométricos de projeção de PIB, mas ainda não temos uma 

série de tempo longo o suficiente para que a gente tenha confiabilidade nas projeções.  

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Permite presidente? Ainda na questão do 

investimento você afirmou que foi pouco o corte em investimento, mas nós identificamos no 

ano de 2014 foi feito investimento de 6 bilhões, quase 6 bilhões e 200, no ano de 2015 baixou 

esse investimento para 4 bilhões e 100, dá uma diferença de menos 32% no investimento. É 

um corte muito significativo, muito grande, e a maior parte desses cortes está exatamente 

dentro de projetos que estavam dentro de PPPs. E todas as vezes que você corta investimento 

você esta desestimulando a economia, você está desestimulando mais geração de emprego, 

não gosto da palavra emprego, mas como a gente usa em pesquisa cientifica emprego, eu 

gosto mais da palavra trabalho e renda do que emprego. Portanto isso tem um impacto muito 

grande na economia do Estado, por que não cortou em outras áreas? Por que todas as vezes 

que eu corto investimento é menos geração de emprego, menos geração de renda, menos 

distribuição de renda, e o Estado de São Paulo tem um papel muito importante. 

 E outra coisa o Estado de São Paulo, dados inclusive da Fundação Seade, nas 

últimas duas décadas perdeu 10% da participação do PIB nacional. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS - É, mas 

é mais por que crescimento dos outros estados do que problema nosso. Quer dizer de fato é 
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uma coisa que é até positiva por que as desigualdades regionais vem diminuindo por que 

outros estados estão crescendo.  

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Eu entendo e é importante que os outros 

estados cresçam secretário, mas eu entendo que têm coisas aqui que nós estamos falhando 

aqui no Estado enquanto Assembleia, e enquanto governo aqui no Estado de São Paulo. Por 

exemplo, ontem eu citava o caso da Usiminas, o senhor deve estar acompanhando aí em 

Cubatão, primeiro a Cidade de Cubatão tinha uma arrecadação lá em 2012 de 880 milhões por 

ano, no ano 2014 caiu para 530 milhões, 560 milhões, por quê? Por que a Usiminas produz 

em Cubatão e faz todo o faturamento lá no estado de Minas Gerais, mantém Cubatão 

praticamente pela questão do Porto, embarque e desembarque.  Então têm algumas coisas que 

eu acho que no Estado nós estamos perdendo por falta de olhar...  O governo do Estado teria 

que fazer uma discussão verticalizada por segmentos.  

 Vamos pegar a indústria, por que uma indústria está mudando daqui para o 

Paraná ou daqui para o Mato Grosso?  Ou por que eu estou na divisa ali na região dos 

presidentes, Presidente Venceslau e Prudente, e tudo, atravesso para o lado de lá para fazer 

IPVA, e fazer uma série de coisas do lado de lá por que nós do lado de cá estamos cobrando 

mais caro? Acho que nós temos que nos atentar para isso, senão o Estado... E eu sou contra a 

guerra fiscal, mas acho que o Estado tem que olhar o seguinte, pelo menos no que eu tenho 

aqui eu tenho que tentar manter. Se eu tenho uma empresa que ela paga aqui 18% de ICMS e 

se ela atravessa o Estado para o lado de lá por que lá é 10, mas uma empresa que tem 500 

trabalhadores não é importante. É importante por que o Estado perde arrecadação. 

Eu estou preparando um projeto para apresentar nessa Casa que é exatamente aí 

de montar uma coisa como os APLs. O APL é um Arranjo Produtivo Local não é uma 

estrutura, é uma mesa de negociação, então estou montando um projeto aqui para apresentar e 

inclusive para discutir conforme a vocação econômica de cada região do Estado, mas com a 

participação da Assembleia, do governo, da sociedade cientifica dos trabalhadores... 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS - 

Excelente iniciativa. 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Das federações patronais, sindicatos 

patronais, sindicato dos trabalhadores, federação dos trabalhadores para discutir por que nós 

não podemos ficar vendo o Estado a todo o momento perdendo por que eu atravesso daqui 
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para outro estado e pago 10% de ICMS. Eu sei que ninguém quer abrir mão de arrecadação e 

acho que é difícil fazer isso, mas nós temos que criar um planejamento se não é um debate 

nacional, mas pelo menos um debate no Estado de como é que a gente consegue em X anos 

reduzir a carga tributária do Estado de São Paulo sem incentivar, sem patrocinar uma guerra 

fiscal. Então acho que isso é um debate, e quem é governo tem que liderar esse debate. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS - 

Excelentes pontos deputado. Vou começar pelo final, em relação à guerra fiscal eu acho que a 

postura de São Paulo até o presente momento é uma postura bastante sensata de manutenção 

da legalidade.  Os incentivos fiscais via de regra eles são concedidos ao arrepio da legislação 

vigente, a própria Constituição, as próprias leis relativas ao ICMS. São Paulo procura reagir 

através da justiça e reagir através do não reconhecimento de créditos que são gerados 

ilegalmente em outros estados e que venham eventualmente a serem lançados contra o nosso 

Tesouro. Nós fazemos uma (ininteligível 1h6’50”) a esses créditos e isso está gerando uma 

contenção judicial grande, mas é uma reação legitima, mas ela não tem sido suficiente.  

Até o inicio desse ano existia uma expectativa de que se resolvesse essa questão 

da guerra fiscal a partir, entre outras coisas, da instituição do Fundo que ia financiar a 

transição do modelo de redução de alíquotas, os estados perdedores passariam a ser 

compensados por suas perdas, e o fundo de desenvolvimento regional justamente para 

permitir que os estados que hoje recorrem à guerra fiscal pudessem ter outras formas de 

(ininteligível 1h7’35”) de investimento. Por conta das restrições fiscais da União a União 

simplesmente saiu, quer dizer ela não saiu, ela apresentou um projeto que é pouco factível que 

é o Projeto Repatriamento, da repatriação de capitais externos, e diz que os recursos vão ser 

utilizados nesses Fundos. Aí tem que verificar, existe uma série de questões que são colocadas 

em relação a esse projeto, mas o fato é que ao longo do ano os estados começaram a se 

desencantar com o chamado Convenio 70 que era o grande acordo que envolvia com 

validação de benefícios, convergências de alíquotas para 4% mas a frente e a própria 

instituição dos Fundos.  

Os estados já declararam de forma muito clara que não vão mais, não fazem 

parte, não concordam mais com os termos do acordo.  Ou seja, a guerra fiscal que chegou a 

um passo de ser encerrada ela voltou, já está voltando de forma... Portanto é assim nós 

estamos já começando a reavaliar o nosso posicionamento e discutir o que nós vamos fazer 

numa conjuntura em que tudo indica que haverá, quer dizer, a guerra fiscal não acabou e há 

chance de eliminação estão cada vez menores.  É um posicionamento estratégico nosso que 
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nós temos que discutir com a área legal e com uma série de outras áreas dentro do Estado, 

com o próprio governador evidentemente, é uma discussão para esse resto de ano.  

O senhor tinha falado da questão do investimento que houve queda do 

investimento entre os dois primeiros quadrimestres passado e os dois primeiros quadrimestres 

desse ano. Se o senhor notar, vai notar que nós reduzimos custeio e essa redução de custeio 

nos permitiu, e que a gente não apresentou um número, mas a gente pode também depois 

mandar, o investimento por fonte de financiamento. O senhor vai verificar que no ano passado 

no primeiro quadrimestre foi financiado um investimento fonte do Tesouro, fonte de 

Operação de Créditos e fonte de Convênios.  Esse ano basicamente fonte de Convênio quase 

não teve, fonte de Operação de Crédito só das operações de crédito que já haviam sido 

contratadas, e boa parte do investimento do Estado foi bancada pela Fonte do Tesouro. E a 

gente conseguiu fazer isso graças ao corte que fizemos de custeio e alguns cortes na área de 

cargos e comissão. Portanto na realidade eu não tenho o número agora, mas é muito provável 

que a parcela da Fonte Tesouro no investimento dos dois primeiros quadrimestres de 2014 

seja bem menor que a parcela da Fonte Tesouro mesmo em termos nominais no 

financiamento de investimento de 2015.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB - Deputado Massafera 

com a palavra.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Queria cumprimentar o secretário 

pela apresentação, acho que nós temos uma situação muito solida no Estado de São Paulo no 

momento em que o país passa uma crise sem precedentes.  Historicamente acho que é uma 

das maiores crises que nós passamos por que além de ser econômica financeira ela é política, 

que tem  reflexo no povo, na empresa, na indústria, em termos de produzir, de consumir é 

muito sensível. Só queria que o senhor respondesse à medida que eu fizesse as minhas 

perguntas. 

Inicialmente nós levamos ao governador alguns anos atrás a questão do leite, do 

ICM que Minas não cobravam e São Paulo cobrava, e o governador Geraldo Alckmin isentou 

o leite no produtor e muitos queijeiros que ficavam em Minas vieram para São Paulo por que 

aqui nós passamos a dar a isenção do ICM na produção do leite e só tributando no produto, 

portanto foi um incentivo. E esse ano sou testemunha de um grande esforço do nosso 

governador na guerra não fiscal, mas na guerra de empresas trazendo para a nossa região a 

Random e a Hyundai. A Random fatura 4 bilhões por ano no Rio Grande do Sul, e lá ela paga 
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12% de ICM, ao entrar em São Paulo eles pagavam mais 6%%, 50% do faturamento deles de 

4 bilhões 2% era de produto vendido em São Paulo, por que eles pagavam 12% lá e 6% para 

entrar em São Paulo, ou seja, 18% para vender para nós. 

Fazendo a fabrica no Estado de São Paulo graças ao incentivo do Investe SP o 

governador deu a eles pagar um tributo de 12% em São Paulo, ou seja, o estado que ganhava 

6% em cima desse tributo passou a ganhar 12, e a empresa que pagava 18% passou a pagar 6, 

portanto todo mundo passou a ganhou 6% de 2 bilhões, ou seja, 120 milhões por ano de renda 

para o Estado de São Paulo e 120 milhões para a própria empresa. Portanto esse tipo... Eu não 

diria que é a guerra fiscal, mas é uma guerra para atração de empresas. O Estado de São Paulo 

tem lutado.  

 E nós temos notado um grande crescimento aí nessa zona de exportação, zona 

franca, zona de processamento na região Norte e Nordeste. Manaus é um grande centro hoje, 

eu diria que é um grande centro de sonegação por que ninguém fabrica, eles importam os 

produtos mudam a embalagem e mandam para cá. Então esse tipo de coisa lá o Conselho do 

secretário, o Confaz, São Paulo tem brigado muito.  

Lá em Brasília, deputado, aqui em São Paulo a gente luta a ideologia política, 

PT, PSDB, PMDB, cada partido tem a sua ideologia, lá em Brasília não tem ideologia 

política, tem a seguinte ideologia – nós do Norte e Nordeste somos pobres, vocês do Sul e 

Sudeste são ricos, vocês tem que pagar imposto e nós temos que viver. Portanto essa é uma 

grande distorção na política econômica do nosso Estado.  

Eu queria perguntar ao senhor secretário, existe o Rio Grande do Sul esse mês 

tem dificuldade até de pagamento de funcionário, dois, três meses, nós corremos o risco aqui 

no Estado de São Paulo a chegar nessa situação? 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS - Não 

deputado. Evidente que se essa crise se prolongar por um ano e meio, dois anos, a gente vai 

começar a ter esse tipo de problema, mas no nosso horizonte de trabalho não vejo esse risco 

não.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Outra coisa a arrecadação do ICM eu 

tenho conversado com empresas, com industriais, eles não estão sonegando eles estão 

inadimplentes, não estão pagando. Existe dentro do governo nesse momento um estudo de 

parcelamento, de uma certa anistia para tentar recolher esses... de anistia? De parcelamento? 

O que chegou a Casa não é a questão dos precatórios. Então secretário nessas andanças nossas 
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o Estado tem que pagar precatórios por lei, e o Estado de São Paulo não tem aceitado que 

empresas paguem suas dividas de ICM com precatórios. Como nesse momento há em 

discussão na Casa um projeto de lei meu, como o senhor encara que algumas empresas 

adquirindo precatórios no mercado com algum eventual desconto, possam quitar o seu ICM 

com esses precatórios? Por que no projeto que está andando aqui não tem essa oportunidade, 

o próprio Estado ao pagar o precatório dá um desconto, mas para ele Estado e quita.  Mas não 

aceita que a empresa compre no mercado algum precatório e pague divida.  

 Como o senhor encara nesse momento em que nós passamos por tantas 

dificuldades, tantas empresas... Se a gente estipula uma data, a inadimplência anterior ao ano 

passado coisa parecida, mas a empresa por ir ao mercado pode adquirir algum precatório e 

quitar esse IMC atrasado?  

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS - Eu 

vejo de uma forma muito preocupante, muito preocupado pelo seguinte, qual é o efeito que 

nós temos quando esse tipo de operação acontece? Isso são poucos estados que permitem esse 

tipo de operação pela seguinte razão, nós somos obrigados por lei a repassar 25% da nossa 

arrecadação de ICMS para os municípios. Nós somos obrigados por lei  a passar por 

(ininteligível 1h17m) a passar 30% da nossa receita  para Educação, 12% para Saúde, 2% para 

a área de Ciência e Tecnologia. Somando tudo isso não sobra muito. Se nós dermos quitação 

de um tributo sem receber dinheiro nós vamos ter que pegar o nosso dinheiro que já foi 

arrecadado de outra pessoa para poder pagar para o município, para poder repassar para as 

Universidades, para poder repassar para a Saúde, e para poder passar para a FAPESP. 

Portanto na realidade do ponto de vista financeiro um desastre. Eu gostaria, eu pediria a essa 

Casa que levasse esse tipo de ponderação em consideração e não aprovasse esse projeto de lei. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB - Deputado Orlando 

Bolçone. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB - Eu queria falar por último desde que 

chegou o deputado João Paulo Rillo e o deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB - Deputado João Paulo 

quer usar a palavra? Não. Deputado Barros Munhoz?  
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O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB - Aproveitar as informações do 

secretário, a questão do “raiting” se mudou o do Brasil se alterou São Paulo? 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS – 

Perdão? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB - A nossa classificação de “raiting”  

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS - No 

caso da Fitch, por exemplo, nenhum índice subnacional pode ser maior que a União, mas nós 

fomos rebaixados pela Fitch e pela Standard & Poor’s. Ambas fizeram ressalva no documento 

dizendo que o nosso rebaixamento decorrente ao rebaixamento da União. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB - E isso está impactando na contratação 

de algum empréstimo? Nos juros? 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS - Não, 

não está impactando até por que nós não estamos contraindo empréstimos.  

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB - Pedir para na apresentação voltar a 

colocar a classificação. E o último como o senhor fez uma analise sobre CPMF, que não era o 

tema aqui, existe uma possibilidade do governo federal se inviabilizada a CPMF que o 

deputado falou com propriedade a questão da CIDE, como o senhor vê a utilização da CIDE 

como forma de... 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS - Aí 

sim, desse ponto de vista estritamente do Estado faz muito mais sentido a CIDE por que ela 
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tem critérios de rateio que guardam relação com aquilo que é à base da CIDE, que no caso é a 

quantidade de estradas que cada estado tem. A CIDE combustíveis que eu estou falando ela 

tem esse tipo de vinculação, portanto São Paulo recebe o valor justo dentro dos demais 

estados da Federação. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB - Ok. Secretário peço as 

considerações finais. 

 

O SR. RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS - 

Apenas agradecer a mais essa oportunidade de vir aqui e ter um diálogo bastante construtivo, 

bastante útil do meu ponto de vista, do ponto de vista da Secretaria de Fazenda, ouvir as 

preocupações, as indagações dos senhores deputados e as sugestões em relação à melhoria da 

qualidade das nossas apresentações. Nós vamos acatar essas sugestões e dizer que a Secretaria 

de Fazenda está sempre aberta para recebê-los para esclarecer dúvidas, para discutir os temas 

relevantes para São Paulo e para o Brasil. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB - Ok. Nada mais venha a 

tratar está encerrada a reunião. Muito obrigado. 

 

*      *      * 
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