
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 

28.06.2017 

 

 

 

 



1 

AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 

28.06.2017 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Bom dia a todos. Havendo número 

regimental, declaro aberta a 3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Planejamento da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Convocada com 

a finalidade de dar continuidade a oitiva do senhor secretário do estado da Fazenda, 

Hélcio Tokeshi, com a demonstração do cumprimento das metas fiscais do terceiro 

quadrimestre do exercício de 2016, assim como do primeiro quadrimestre do exercício 

de 2017, conforme previsto no parágrafo quarto do artigo nono da Lei Complementar nº 

101, de quatro de maio de 2000. Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião 

anterior. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, deputado Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Solicitar a dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - É regimental. Em votação a leitura. 

(Pausa.) Está aprovado. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, deputado Enio Tatto. 

Antes de dar a palavra a V. Exa., quero eixar registrada a presença do deputado Enio 

Tatto, do deputado Teonilio Barba, deputado Edson Giriboni, deputado Davi Zaia, 

deputado líder do governo, Barros Munhoz, deputado Roberto Massafera, deputado 

Kaká e do deputado Edmir Chedid, que é o relator dessa LDO. E desse presidente. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Antes de dar pela ordem a V. Exa., 

primeiramente cumprimentar o secretário, Dr. Hélcio que se encontra presente ao meu 

lado. E mais uma vez agradecer pela presença de V. Exa. que se encontra conosco hoje 

aqui nesta Comissão mais uma vez. Obrigado pela aceitação do convite. E trazendo 

novamente os esclarecimentos, dando continuidade, mais uma vez, ao trabalho da 

Secretaria da Fazenda. Com a palavra deputado Enio Tatto, antes do deputado Davi 

Zaia. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Cumprimentar todos os deputados, cumprimentar o 

secretário, cumprimentar V. Exa., o pessoal que nos acompanha aqui. Presidente, só 

pela questão de nos organizarmos aqui, esta é uma nova reunião ou a gente vai dar 

continuidade anterior. Eu falo em termos de inscrições. Todo mundo pode se inscrever 

novamente? Vossa Excelência vai dar continuidade?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Essa é uma nova reunião, nós vamos 

abrir as inscrições logo após o secretário falar e dar as explicações, nós vamos então 

abrir as inscrições para que os senhores possam falar e queiram se inscrever. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Sr. Presidente, eu só pediria e vou reforçar mais 

uma vez a minha preocupação da reunião passada, de podermos garantir - pedir a todos 

os pares - a palavra dos nossos amigos do Sinafresp e também acho que tem 

representante do Fórum das Seis, que tínhamos combinado na reunião passada de 

garantir a palavra para eles. Então que hoje a gente pudesse garantir essa palavra já que 

não foi possível. E se tiver alguma outra entidade que quisesse aproveitar esse espaço, 

essa oportunidade de conversar com o secretário, que a gente pudesse garantir um 

espaço para eles. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu pediria então a todos os deputados 

que se encontram presentes, a gentileza de quando fizerem as perguntas ao secretário, 

forem rápidos, e os esclarecimentos do secretário, fossem também transparentes e mais 

rápidos na progressão das perguntas para que houvesse tempo suficiente para responder 

todas as perguntas de todos os deputados, para que a gente possa então ouvir as 

entidades que estão aqui presentes.  
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E dizendo também que a gente vai seguir o tempo regimental tanto para o 

secretário, como também para que o secretário não possa se estender, que o secretário 

na passada falou meia hora e trouxe explicações grandes, abrangentes sobre a secretaria, 

que foram importantes para nós. Mas também que os deputados não tenham os tempos 

estendidos para falar. E o secretário tem um tempo para poder depois ir embora. Ele tem 

outros compromissos, hoje se colocou aqui prontamente a nossa disposição. Quero 

deixar todos avisados disso, que o secretário terá que ir embora hoje um pouco mais 

cedo, não poderá estender a sua agenda. Então em torno antes do meio dia, ele já terá 

que ir embora. Então já estou avisando a todos os deputados a antemão para que não 

haja um descontentamento de um ou de outro quando chegar mais ou menos esse 

horário. Já estou deixando todos avisados.  

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, deputado Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Sugerir o seguinte, na outra reunião o deputado Enio 

Tatto fez a sugestão do Fórum das Seis e o Sinafresp, as duas entidades falariam cinco 

minutos cada uma. Nós começamos, como é regimental, ouvindo os deputados e depois 

até uma situação mais difícil aqui, porque se houve a tentativa de... Interrompe os 

deputados para voltar depois. Como o secretário fez a gentileza de atender um convite 

de última hora que nós formulamos e já tinha uma agenda, alterou sua agenda, veio para 

cá, com certeza tem um horário limitado. Então a minha sugestão é que para evitar que 

aconteça o que aconteceu na reunião passada, a gente invertesse nessa reunião a ordem, 

o secretário faz a exposição dele, a gente houve as duas entidades, cinco minutos cada 

uma e depois faz a inscrição dos deputados e aqueles que conseguirem falar, falam, os 

que não conseguirem não falam e a gente resolve isso de uma maneira boa para todo 

mundo, eu acho, começando então com as duas entidades cinco minutos cada uma. 

 

O SR. - Permite eu emendar sua proposta. Presidente, pela ordem. Só para 

emendar a proposta do Davi, que eu acho que está correto ouvir as entidades primeiro. 

Como na outra, acho que ficou eu e o Davi inscritos e nenhum de nós dois conseguimos 

falar, eu iniciei, mas encerrou o tempo, que seja os dois primeiros, ok? 
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Vamos deixar o secretário falar o que 

ele deseja falar logo de início para trazer esclarecimentos e a gente já ouve por causa do 

tempo. Ok, deputados? Registrando a presença do deputado Vaz de Lima e deputado 

Orlando Bolçone que também estão presentes aqui na Comissão. Com a palavra, o 

secretário Dr. Hélcio. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Bom dia a todas e todos. Um prazer estar aqui 

novamente. Cumprimentar todos os deputados aqui presentes e agradecer a disposição 

deles, de retomar nossa discussão que acho importante e interessa a todos nós. E pedir já 

antecipadamente as desculpas pelo que o presidente informou, mas eu de fato tive que 

fazer mudanças na minha agenda para poder estar aqui, mas tem um horário limite que 

quando chegar essa hora eu vou ter que pedir novamente desculpas, pedir 

encaminhamento para o encerramento da sessão, se possível. 

Queria tratar, até para podermos avançar e tirar da necessidade de haver discussão 

adicional, três assuntos que foram levantados na reunião passada e eu acho que merece 

um pouco de esclarecimento, vou fazer isso da forma mais breve possível. O primeiro, 

que eu gostaria de esclarecer, houve um grande questionamento sobre o programa nota 

fiscal paulista. Pedi para a assessoria, ela trouxe e já pode distribuir para os caros 

deputados, mas ao longo da semana passada nós encaminhamos essa informação 

também para a Assembleia, já estava disponível no site da secretaria uma cartilha da 

nota fiscal paulista, que tem várias explicações e é voltado, principalmente, para ajudar 

as entidades a entenderem melhor o programa, porque eu acho que ninguém aqui, ou de 

todas as entidades com quem já nos reunimos, depois de entender a lógica e a nossa 

intenção de fazer mudanças no programa depois de dez anos, mudanças um pouco de 

modernização, de adesão a plataforma de aplicativos, justamente porque havia, 

infelizmente, criou-se uma indústria de atravessadores das notas fiscais na forma de 

urnas. Além como problemas de segurança como roubo de urna, sequestro das pessoas 

que iam buscar as urnas, coisas muito desagradáveis, ilícitas, erradas e uma situação que 

não favorecia as entidades porque o dinheiro acabava ficando uma parte com os 

atravessadores ao invés de ir para as entidades. 

Agora, de fato há uma necessidade de adaptação e mudança na estratégia das 

entidades para adotarem a sistemática nova onde - quero enfatizar de novo - a gente está 

fazendo a mudança para que elas recebam mais. E as estatísticas que temos de três 

meses de utilização mostram que, na média, a nota fiscal doada, o cupom doado através 
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da urna rende 0,23 centavos para as entidades, cada cupom. O valor médio de doação 

associado aos cupons que são doados via aplicativos, é 100 vezes maior, está rendendo 

24 reais na média por cupom para a entidade. “Mas como pode um cafezinho de quatro 

reais vai gerar uma doação de 24?”, é isso mesmo. O programa foi desenhado para ser 

dessa forma. No caso do cupom doado para a entidade, o limite máximo de valor 

associado aquele cupom é de 250 reais, aproximadamente. 

 Por quê? Porque pegamos por estabelecimento, reserva uma parte do ICMS que o 

estabelecimento recolheria para as doações para as entidades, este dinheiro está 

reservado em todos os estabelecimentos, e este valor reservado é rateado pelo número 

de cupons doados. Então se tem pouco cupom sendo doado naquele estabelecimento, 

cada cupom vale muito, vale até 250. Independentemente do valor do cupom ter sido 

originalmente um cafezinho de quatro reais. O programa foi desenhado dessa forma 

propositadamente para gerar mais recursos para as entidades. Mas, isto posto, que nós 

não temos dúvida nenhuma de que o desenho do programa e da mudança funcionou, ele 

ficou melhor para as entidades, a gente entende que as entidades estão tendo 

dificuldades de adaptação, mudança de estratégia e de captação.  

Pois bem, a data limite estabelecida para transição e a gente parar de aceitar 

doações via urnas é setembro esse ano. Eu vou propor, porque isso não é uma decisão 

apenas minha, cabe ao governador, mas estou anunciando aqui agora e hoje que vamos 

propor ao governador a prorrogação da data limite de adaptação para fazermos a 

transição e as entidades terem um pouco mais de tempo. Imagino aqui que um prazo 

razoável seria até o final do ano, então será esta a proposta que eu levarei ao governador 

para que as entidades tenham um pouco mais de tempo e prazo para se adaptar. 

Segundo ponto que eu gostaria de esclarecer e que houve um pouco de mal-

entendido por conta de eu não ter me comunicado da maneira mais clara ou de não ter 

conseguido transmitir aquilo que eu acho que é a posição, que seria uma posição correta 

e razoável do ponto de vista da secretaria. Em momento nenhum nós queremos 

privatizar funções de estado. A gestão da arrecadação, atividade de fiscalização e gestão 

do processo de arrecadação é uma função que eu considero de estado. Não faz sentido 

discutir privatização de funções de estado. E ainda bem que nós, do estado de São Paulo 

podemos contar com bons profissionais encarregados das diversas atividades de estado. 

No geral nós temos excelentes servidores, excelentes técnicos, não só na função de 

estado de arrecadação, mais várias outras funções de estado que são importantes e que 

são serviços bem prestados hoje no estado de São Paulo.  
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Agora, eu acho importante e fundamental que a gente não esqueça que existe a 

possibilidade de especializações diferentes. Isso não é uma invenção recente, isso é o 

que permitiu o nosso progresso como sociedade, a gente foi fazendo divisão do trabalho 

e cada um com as suas habilidades, características e suas propensões diferentes exercem 

atividades diferentes. Na questão específica da arrecadação e da gestão da arrecadação, 

existem muitas atividades diferentes para as quais hoje nós já praticamos essa divisão 

do trabalho, desde a coisa mais simples e trivial de existirem que fazem a função de 

secretário, para atender telefone, processar documentos da parte mais simples, 

arquivamento de documentos, até as coisas mais complexas, talvez, de análise da malha 

fiscal, de investigação de fraudes, coisas que exigem um outro tipo de formação e um 

outro tipo de conhecimento.  

Da mesma forma, a programação, desenvolvimento de software, gestão de banco 

de dados, é uma outra atividade que exige um outro tipo de formação e outro tipo de 

conhecimento e especialização. O que eu quis dizer da vez passada é que não 

necessariamente a formação do fiscal e a especialização é a melhor para, 

necessariamente, fazer a gestão de bancos de dados. E é nesse sentido que eu disse que 

nós estamos estudando caminhar para um modelo onde podemos concentrar mais dos 

recursos humanos que temos por vocação, por propensão, por especialidade, em funções 

diferentes e que não necessariamente gestão de bancos de dados, que é diferente de 

análise de dados do contribuinte que estão dentro de um ou outro banco de dados, que 

os dados dos contribuintes sim exigem sigilo e devem ser protegidos. Mas a gestão de 

banco de dados, desenvolvimento de programas, softwares e manutenção de servidores, 

não me parece que, necessariamente, exija essa preocupação de sigilo, porque, 

normalmente em bancos de dados, inclusive os dados já estão criptografados. Quem 

manipula e faz a gestão do banco de dados não consegue enxergar o dado concreto que 

está registrado em cada campinho daquele banco de dados.  

Então essa distinção é que nos dá a tranquilidade de dizer que podemos 

considerar, assim como o Serpro hoje faz, a gestão dos bancos de dados da receita 

federal. São habilidades e situações diferentes, com necessidades diferentes e que não 

me parece que haja uma necessidade intrínseca de ter um fiscal para gestão de bancos 

de dados, que é diferente da análise de bancos de dados. Em nenhum momento, mesmo 

a gestão dos bancos de dados, não estamos falando em privatização. Por exemplo, hoje, 

no estado de São Paulo, quem faz a gestão dos principais sistemas e bancos de dados do 

estado é uma empresa, mas uma empresa, mas uma empresa estatal, a Prodesp, que já 
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presta grandes e importantes serviços para os nossos sistemas de arrecadação, inclusive. 

Existe uma área de tecnologia dentro da Secretaria da Fazenda, mas as atividades desta 

área que continuarão sendo feitas pela Secretaria da Fazenda, não necessariamente têm 

que ser exclusividade de fiscais, pode até ter fiscal trabalhando, mas eu acho que não é 

necessariamente exclusivo.  

Terminando o terceiro ponto que eu gostaria de prestar esclarecimento, e até o 

gancho da Prodesp, deixar claro que há um pedido de informação dos maiores 

devedores da dívida ativa categorizados por setor econômico. Primeiro, são etapas 

diferentes de um processo longo e complexo que vem desde o auto de infração, o 

processamento administrativo desse auto de infração, uma cobrança da esfera 

administrativa que acontece dentro da Secretaria da Fazenda. Mas uma vez que a parte 

da cobrança administrativa não foi bem-sucedida, aí nós mandamos, a Secretaria da 

Fazenda manda o processo de cobrança para a procuradoria geral do estado. No 

momento da inscrição na dívida ativa, o processo transicional de um sistema, de um 

banco de dados para outros. São vários bancos de dados e sistemas envolvidos. E cada 

instituição, ao longo dos anos, modelou e desenvolveu os seus sistemas de acordo com 

as suas necessidades e a sua lógica.  

No caso da inscrição na dívida ativa, até porque judicializa-se o processo, a lógica 

da PGE é de acompanhamento processo a processo. E com um olhar que não é mais o 

olhar necessariamente mais focado nos aspectos econômicos do devedor porque é uma 

discussão jurídica, e aí tem a ver mais com as características do processo e do devido 

processo legal para a cobrança daquela dívida uma a uma. Então a PGE sempre teve ao 

longo do tempo uma lógica de acompanhamento processual, processo a processo, em 

fila mesmo. É, de fato, uma área onde mais integração entre a Fazenda e a PGE, 

provavelmente, melhoria e criaria oportunidades de melhorarmos o sistema de 

cobranças como um todo, e nós estamos trabalhando nisso, em grande parceria com a 

PGE. Mas hoje, da forma como a PGE está estruturada e principalmente da forma como 

a Prodesp gere os sistemas para a PGE, que, obviamente tem, principalmente, 

advogados, programadores. Então hoje a PGE não tem condições de associar cada 

processo e cada contribuinte de maneira trivial, simples, apertando um ou dois botões, o 

setor econômico daquela empresa. Óbvio que a informação existe, mas está em outro 

banco, outro campo, alguém vai ter que produzir a rotina e o software que vai fazer este 

cruzamento nesta forma que por enquanto a PGE não utiliza no seu dia a dia porque não 

é necessário no processo de cobrança judicial, que essa informação para eles não tem a 
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mesma relevância que tem para nós na Fazenda, quando estamos desenvolvendo as 

nossas estratégias de cobrança, olhando cada setor, a cadeia. E é um movimento que já 

fizemos, mas estamos aperfeiçoando. E aí no caso, nos dados da Fazenda, como já foi 

explicado, existe a devida e necessária proteção do sigilo do contribuinte. 

Infelizmente ainda não temos. Inclusive a demanda aqui é uma demanda que vai 

na direção daquilo que é o diagnóstico de que uma das áreas que a gente pode melhorar 

na integração entre os sistemas da PGE e da Secretaria da Fazenda, mas isso ainda leva 

um pouco de tempo. Dada a demanda, nós vamos dar prioridade a conseguir fazer esse 

desenvolvimento específico para criar esse olhar por setor econômico nos processos que 

estão na dívida ativa, mas hoje isso não é possível, ainda.  

Eram esses três esclarecimentos que eu tinha a dar. Anunciar que a nota fiscal nós 

vamos dar mais prazo, vou recomendar ao governador que estenda o prazo para 

transição e adaptação. Na questão dessa minha má comunicação, não tem nenhuma 

ideia de privatização da gestão dos bancos, dos sistemas. Já peço (ininteligível) o 

segundo ponto que já foi mencionado. Obrigado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, secretário. Só para deixar 

claro, os deputados Enio Tatto, Orlando Bolçone e Jorge Caruso falaram na semana 

passada, então eu gostaria de que se houvesse um acordo com todos os deputados, a 

ente abrir espaço para os outros deputados falarem e caso sobre tempo, abrimos espaço 

para que esses deputados caso queiram falar, possam voltar a falar. Deputado Barros 

Munhoz está se inscrevendo.  

 

O SR. - Eu também queria me inscrever após os dois. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Só o deputado Barros Munhoz por 

enquanto se inscreveu. 

 

O SR. - Depois do deputado Barba e do deputado Zaia que já estavam inscritos. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. Deputado Barros Munhoz, 

V. Exa. gostaria agora? Depois dos dois, perfeito. Vamos ouvir as entidades primeiro. A 

Sinafesp, eu gostaria de chamar, por gentileza, o representante. Sejam bem-vindos, 

obrigado pela presença de vocês. Então vocês te um tempo de cinco minutos para que 
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possam trazer as suas demandas, esclarecimentos que vocês queiram trazer ao 

secretário. Se apresentem, por gentileza. 

 

O SR. LEANDRO FERRO - Bom dia a todos, aqui vos fala o diretor de 

comunicação do Sinafresp, o Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda. O qual, por meio 

da minha palavra, cumprimento a todos os presentes nesta sala, os nobres deputados, o 

secretário da Fazenda, o coordenador da CAT, o Luiz Cláudio e os colegas agentes 

fiscais de renda que também estão aqui no plenário. Estamos representando hoje por 

volta de quator mil funcionários na ativa... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - ...qual seu nome, por gentileza? 

 

O SR. LEANDRO FERRO - Leandro Ferro. Eu vou fazer a primeira pergunta 

no nosso tempo e na sequência o nosso diretor jurídico, Márcio Rielli, que se encontra 

ao meu lado vai fazer a dele também.  

Bom dia, secretário. Hoje temos uma situação que é de conhecimento de todos os 

parlamentares aqui desta Casa e também do governo do estado relacionado a aprovação 

da PEC 5 aqui no âmbito estadual. A PEC que traz para o estado de São Paulo um teto 

que já seguido por 25 estados da federação. O Sinafresp e a categoria dos agentes fiscais 

de rendas sempre teve uma postura de chegar a um acordo ganha-ganha com o governo 

do estado para que ambos pudessem sair em um saldo positivo nessa negociação, ou 

seja, os funcionários estarem motivados, estarem dando o seu máximo e o governo 

tendo a retribuição com funcionários mais eficazes e arrecadação aumentando é um 

compromisso do Sinafresp em relação a PEC 5.  

Hoje a Secretaria da Fazenda, como o senhor sabe, passa por uma crise nessa 

relação de gestão de pessoal, os colegas realmente estão muito desmotivados e eu não 

vejo perspectivas, por mais que o senhor, como autoridade máxima da Secretaria da 

Fazenda cobre os nossos gestores da alta administração, foge até do controle deles e de 

qualquer um que ocupar essas funções, a desmotivação que assola todos os fiscais. E eu 

vejo isso em uma forma intrinsicamente ligada a questão da PEC que está por vir, que 

independe da produtividade dos fiscais para estar gerando bons resultados, senão o 

resultado vai ser diminuto, isso é característico.  

Então eu gostaria de perguntar ao senhor, até por conhecer seu currículo e aqui 

estamos entre ouvidos e olhos do nosso governador de estado, como que o senhor 
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enxerga a perspectiva do senhor com ideias que trouxe da gestão privada, da sua 

experiência profissional, como o senhor enxerga implementar essas ideias, essas 

estratégias que o senhor tem para a Secretaria da Fazenda com corpo de profissionais 

nessa situação de desmotivação em que está propondo essa questão de ganha-ganha para 

encerrar essa queda de braço com o governo e aqui todos os deputados são presentes. E 

é um custo de 0,005% da arrecadação apenas no próximo ano. Ou seja, a PEC até nisso 

é extremamente generosa. Queria que o senhor respondesse, por gentileza. Porque esses 

dados, por exemplos, de 0,005 vão contra dados que o governo tem apresentado 

referente ao custo de um bilhão já para este ano, que de acordo com os nossos estudos e 

que foi distribuído aos deputados não verdadeiros. Obrigado.  

 

O SR. JOSÉ - Bom dia, Sr. Presidente, bom dia (ininteligível) senhor secretário 

da Fazenda. Bom dia e um prazer muito grande estar aqui ombreado com os nobres 

deputados, o meu colega Orlando Bolçone, meus colegas que estão aqui nos 

representando também. E o Luiz Cláudio, coordenador da Administração Tributária.  

Senhor secretário, está em vistas de ser aprovado o Pepe agora, o parcelamento 

especial para as empresas devedoras que estão em atraso até ano passado. Em 2012, se 

não me falha a memória, foi criada uma empresa chamada Cepesc, Companhia Paulista 

de Securitização. Essa empresa foi criada para negociar os títulos lançados no mercado 

em decorrência, que foi dado em garantia por essas empresas que fazem o 

parcelamento. Ou seja, as empresas que já são devedoras do estado lastreiam esses 

títulos que são colocados no mercado. E nós sabemos, pelo menos é de conhecimento 

geral de quem trabalha na Secretaria da Fazenda, não é uma informação privilegiada, 

por favor, é que apenas cerca de 5% a 10% conseguem pagar no primeiro ano e isso 

acaba se perdendo no decorrer do tempo. Há um custo muito elevado do lançamento 

desses títulos no mercado.  

A minha primeira pergunta, senhor secretário, qual o custo dessas operações? Isso 

foi criado e existe por aí no mercado foi trazido da Europa com a criação do FMI na 

Europa, que levou até a Grécia em uma situação bastante difícil. Isso dito, isso não são 

palavras minhas, isso foi dito pela presidente do parlamento grego na época dessas 

situações no Congresso Nacional, no Senado Federal isso foi declarado (ininteligível). 

Em decorrência disso, qual o custo dessas operações? E qual o benefício que o 

estado de São Paulo vai ter em uma movimentação tão grande dos agentes fiscais de 
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rendas e, posteriormente, em uma fase subsequente, da procuradoria geral. Muito 

obrigado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Com a palavra, o secretário. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Queria agradecer... 

 

O SR. JOSÉ - ...desculpe, sou José Márcio Rielli, acabei não me apresentando. 

Perdão, secretário. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Tentando responder de maneira rápida aqui para 

podermos ter as outras manifestações. Com relação a questão da motivação e ao 

trabalho e a situação que a gente tem escrita aí por vocês com relação aos fiscais. E 

também com relação ao custo. A parte mais fácil, o custo, pelo que eu entendi de fato, 

na proposta que está na PEC, haveria um escalonamento de entrada em vigor do teto. 

Mas aqui é simplesmente uma questão de comunicação, me parece. Quando nós 

dizemos que o custo da medida chega a quase um bilhão, é porque nós estamos fazendo 

a conta, que eu acho que é a conta do jeito correto de se fazer, do impacto não no 

primeiro ano, mas quando a medida estiver plenamente em vigor. E quando ela estiver 

plenamente em vigor, a preços de hoje, levando em conta que implicaria em aumentos 

dos salários não só dos fiscais ativos, mas também dos inativos, de uma parte dos 

professores nas universidades e também alguns outros servidores como, se eu não me 

engano, da Polícia Militar, principalmente. E, de novo, ativos e inativos, a gente chega 

neste custo total que é relevante.  

Infelizmente a realidade, a dura realidade que estamos vivendo é que a nossa 

sociedade é capaz de produzir um certo valor de riqueza. Esse valor de riqueza que é 

gerado, nós, como sociedade, decidimos separar uma parte em forma de impostos, para 

que a gente possa financiar o funcionamento do estado para que o estado possa, por sua 

vez, entregar à sociedade, suas necessidades e bem públicos de educação, saúde, 

segurança e assim por diante. Inclusive o serviço de gestão desse processo de 

arrecadação. Agora, estamos em tempos de cobertor curto, porque a economia está 

passando por uma imensa recessão, já estamos entrando no terceiro ano seguindo, é uma 

crise secular, a capacidade de geração de riqueza caiu. O estado de São Paulo, 

felizmente, conseguiu se adaptar a essa situação e não entrou em crise fiscal como 
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outros estados, e mantém investimentos, mantém os serviços e mantém os salários em 

dia. Agora, em tempos de cobertor curto, nós temos que fazer escolhas duras sobre a 

locação desse recurso que a gente extrai da sociedade na forma de imposto. E em 

tempos de cobertor curto, não sei se a melhor alternativa seria, ainda que obviamente ela 

possa ter um efeito muito importante de motivação, a gente alocar para uma categoria 

que já é uma das melhor remuneradas do estado quando todas as outras também estão 

passando por essa situação de dificuldade. Essa é uma discussão que me parece muito 

complexa e tem que levar em conta as restrições reais que são dadas pela nossa 

realidade, como a economia funciona.  

Agora, com relação a motivação, eu acho que a motivação e o senso de dever são 

muito importante, mais importantes talvez, inclusive, para o servidor público do que 

para alguém que trabalha no setor privado. Porque quando escolhemos nos tornar 

servidores públicos e aqui nessa sala a imensa maioria de nós somos todos servidores 

públicos de uma forma ou outra, ou em uma função ou em outra, isso nos dá alguns 

privilégios. Por exemplo, no caso das carreiras, uma estabilidade no trabalho, no cargo, 

que não existe para alguém que está no setor privado, nos dá poder porque isso permite 

que a gente exerça uma função de estado e por delegação do resto da sociedade a gente 

possa impor normas, fazer cumprir leis, criar leis e regulamentos. Então o salário é a 

única dimensão que nos move? De maneira nenhuma. Acho que ninguém aqui quando 

escolheu assumir o serviço público escolheu apenas isso. E mesmo no setor privado 

existem duas outras dimensões importantes para a motivação, uma é salário, 

obviamente, mas existe o ambiente de trabalho e existem os desafios que nos são dados 

e as oportunidades que são criadas pelo trabalho, pela função que a gente exerce.  

Em tempos de vacas magras, infelizmente salário o estado não está podendo dar. 

Eu tenho sérias limitações em dar. Mas justamente por isso, uma das coisas que estou 

implementando é reforçar e muito a gestão de pessoas dentro da secretaria. E nesse 

sentido a gente criou uma coordenadoria que não tinha essa função de festão de pessoas, 

não tinha esse status dentro da secretaria e criamos uma coordenadoria de gestão de 

pessoas, para que a gente possa melhorar a dimensão dos desafios, das oportunidades e 

também do ambiente. Adoraria poder contar com a contribuição dos fiscais nessa 

jornada de melhoria do ambiente e da criação e desenvolvimento de projetos, de ideias, 

para que a gente possa melhorar o serviço para a sociedade, criando com isso desafios 

de oportunidade e desenvolvimento profissional para todo mundo dentro da Secretaria 

da Fazenda que enobreça a nossa função de servidor público. 



13 
 

Especificamente sobre a Cepesc, a transação já fizemos três emissões de 

debêntures no mesmo modelo de securitização desse fluxo de recebíveis do 

parcelamento. Eu não tenho aqui de cabeça, mas a gente providencia, porque essa 

estatística é mantida regularmente pela Cepesc, do custo da operação. A Cepesc em si é 

uma empresa extremamente enxuta, ela é muito pequena do ponto de vista de pessoal, 

justamente porque o custo administrativo da operação seja o mais baixo possível 

respeitando, obviamente, as necessidades de cumprimento de normas da CVM e assim 

por diante. E a operação em si, não vou lembrar de cabeça a taxa que a gente está 

pagando pela operação, mas ela é uma operação bastante eficiente e foi uma boa 

solução que o estado adotou nos últimos anos para usar um fluxo de parcelamentos 

onde também, pelo menos que eu me lembre, a quebra e perda nos parcelamentos não é 

dessa ordem de magnitude, é muito mais baixo. E de qualquer forma, as operações 

foram estruturadas, até para dar conforto de quem comprou as nossas debêntures, para 

uma folga do ponto de vista... Já levando em conta o fato de que às vezes acontece do 

contribuinte fazer um parcelamento e depois não conseguir manter o pagamento ao 

longo do tempo. Mas isso já foi programado, já está dentro da lógica da operação e os 

papéis estão aí, são comercializados regularmente, sem nenhum questionamento quanto 

a validade das operações... 

 

O SR. - ...a garantia, desculpe. A garantia disso de quê? Do governo do estado? 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Não, a garantia é o próprio fluxo. 

 

O SR. - Mas se há quebra do fluxo, como se garante? 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Foi planejado haver uma quebra e essa quebra não 

afeta a segurança do fluxo. Tanto é que os papéis não têm nenhuma dúvida no mercado 

sobre de que são bons papéis, tem transação, as pessoas compram e alguns grandes 

investidores institucionais compraram tranches maiores e nós temos reuniões regulares 

de prestação de contas para os investidores, dos fundos, isso não tem nenhum risco. E 

não há garantia final por parte do estado. É o fluxo. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, secretário. Então vamos 

chamar agora a Fórum das Seis. 
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O SR. JOÃO CHAVEZ - Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer a 

presidência da Mesa e a presidência da Comissão e aos deputados que nos permitiram 

aqui fazer essa manifestação. Cumprimentar o secretário e desde já dizer que o Fórum 

das Seis que congrega as três universidades públicas paulistas, Unesp, USP, Unicamp e 

o Centro Paula Souza, apoiam a luta pela PEC 5 porque consideram que a carreira do 

funcionalismo público deve ser uma carreira de estado e não de governo. E, portanto, a 

sua regulamentação deve transcender os governos e, portanto, é importante que essa 

PEC seja aprovada.  

Gostaria de dizer também que, infelizmente, as universidades públicas paulistas e 

o Centro Paula Souza estão em uma situação falimentar, muito próxima do que 

aconteceu com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, por 

exemplo, a Unesp não tem o seu décimo terceiro provisionado ainda. Quer dizer, 

corremos o risco na Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, não 

recebermos o décimo terceiro. Caso nada seja feito ainda este ano no sentido de aporte 

de recursos para as universidades.  

Gostaria de lembrar que em 2016, 2017 e 2018, houve um processo de 

desoneração do ICMS da ordem de 11% a cada ano. Isso daria para criar mais três 

universidades com as características da USP, da Unesp e da Unicamp. Eu queria 

também salientar que o Fórum das Seis já vem há muito tempo denunciando que o valor 

que tem vindo para as universidades de dotação orçamentária de 9,57 da cota parte do 

ICMS não é suficiente para manter as três universidades. E já apontava há muito tempo 

que chegaríamos em uma situação limite como chegamos agora. Essa situação foi, de 

certo modo, adiantada pela crise econômica que o país está vivendo nesse momento, 

mas ela chegaria, mesmo sem a crise em um momento posterior. Então dado isso, a 

reivindicação das três universidades públicas paulistas do Centro Paula Souza é que o 

governo priorize, entre as escolhas duras que o deputado mencionou, as suas 

universidades. Porque as suas universidades e o Centro Paula Souza são instrumentos 

fundamentais para o desenvolvimento do estado de São Paulo e para o desenvolvimento 

do país. Nós produzimos aqui aproximadamente metade da pesquisa científica que é 

produzida no Brasil, aqui em São Paulo. E as três universidades públicas têm um peso 

fundamental nisso. 

Caso esse processo de falimentar continue, nós teremos um colapso das três 

universidades públicas, eminente, não é uma coisa para daqui a dez anos, é para o ano 
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que vem. No caso da Unesp é para esse ano. E a recuperação desse patrimônio do povo 

do estado de São Paulo é muito difícil, levará décadas para a gente conseguir chegar no 

ponto que chegamos agora em termos de produção de conhecimento, pensamento crítico 

e da formação dos nossos jovens paulistas e brasileiros que aqui estudam.  

Uma outra questão que afeta as universidades nesse momento é o pagamento da 

insuficiência financeira. Dados das universidades mostram hoje que a insuficiência 

financeira arcada pelas universidades, custa para ela cerca de 20%, na média, das três 

universidades da dotação que é transferida para ela dos 9,57, cerca de 20%. Isso 

significa um ônus que pela Lei nº 1010/2017 é do governo estadual e não das 

universidades. A interpretação tem sido dada até agora para esse item é que como a 

universidade faz parte do estado, a universidade paga a sua insuficiência financeira. Não 

é essa a nossa interpretação e não é isso que está na lei. O que está na lei é que a 

responsabilidade pela insuficiência financeira, ou seja, o pagamento dos aposentados e 

pensionistas, a diferença entre a contribuição e o necessário para cobrir o pagamento de 

pensionistas e aposentados, deve vir do tesouro do estado. 

Então eu queria perguntar ao deputado, primeiro, que nível de prioridade têm as 

universidades para o governo. E, segundo, qual é a posição do governo em relação a 

essa questão da insuficiência financeira. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Com a palavra, o secretário. 

 

O SR. - Para registrar o professor. 

 

O SR. JOÃO CHAVEZ - João Chavez da coordenação do Fórum das Seis. 

Obrigado. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Primeiro agradecer o imenso upgrade que eu 

recebi aqui, o professor me concedeu a honra de me chamar de deputado.  

 

O SR. - Venha ser por um dia. Ver como é que é bom isso aqui. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Acho que não terei competência para tanto, 

deputado. 
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O SR. - Competência o senhor tem de mais. Precisa de voto. É diferente. O PT 

você tem de sobra, Tokeshi, precisa de voto. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Pois é, a competência para conseguir o voto que eu 

estou admitindo aqui, que jamais terei. E que é uma competência diferente e rara, muito 

difícil de ser amealhada. E por isso eu respeito. E não estou aqui fazendo um chiste, 

estou dizendo realmente que me senti honrado de poder ser considerado como deputado, 

porque esta competência eu não tenho e não seria capaz de desenvolver.  

Queria deixar claro, e eu falo isso de vez em quando com grande orgulho. Eu me 

considero fruto da escola pública. Com exceção dos três anos de colegial, eu só estudei 

em escolas públicas. E acho que isso foi fundamental para a minha formação. E não só 

pelo fato de eu ter passado e ter tido o privilégio de ter passado pela USP e pela 

Unicamp, mas porque eu tive o privilégio de estudar na escola estadual Doutor Prudente 

de Morais, onde eu fiz a primeira e a segunda série em Piracicaba, depois fui a Sud 

Mennucci, depois eu fui a Melo Morais e finalmente ao Melo Alves. A minha mãe se 

dava o trabalho de achar a melhor professora ou professor na série para qual eu ia e 

dava um jeito de me mudar de escola. Então eu ficava mudando de escola. Mas eram 

sempre escolas públicas, onde os meus colegas de classe eram a filha da faxineira, o 

filho do dono da padaria. Tinha também, de vez em quando, o filho do dono da fábrica 

de vassouras, que era mais rico. O filho da fábrica de doces, Martine, o meu grande 

amigo Fernando Martini. Mas a variedade de origens que a escola pública permite e faz 

com que eu tenha muito orgulho de ter estudado essencialmente em escolas públicas, 

inclusive quando eu fui para fora, porque eu fiz a Universidade de Berkeley, que é uma 

universidade pública nos Estados Unidos.  

Também queria dizer eu tenho o maior apreço pelo valor da pesquisa e do 

investimento que o estado de São Paulo sempre fez e que sempre deu de importância ao 

nosso sistema de universidades, o nosso sistema de pesquisas. As pessoas esquecem, 

mas no século XIX São Paulo era um estado pobre, rota de passagem das tropas que 

levavam charque do sul do país para outras regiões, tinha uma agricultura limitada. O 

açúcar na costa era produzido em condições subotimas a região produtora de açúcar era 

o nordeste, nós não tínhamos o ouro de Minas, não tínhamos pedras preciosas, era um 

estado pobre. Tivemos a sorte de ter o ciclo do café e a sabedoria, como sociedade, de 

investir uma parte da riqueza gerada pelo café em universidades. E em um sistema de 

pesquisa, e mais na frente para a Fapesp. E por causa disso, eu acho, que nós já temos 
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como política de estado, porque está na nossa constituição, que a gente reserva uma 

parte da arrecadação do ICMS para as universidades. E também uma parte para a 

Fapesp. Essa é a importância devida que nós, enquanto sociedade, damos para as nossas 

universidades.  

Agora, no contexto que eu já relatei de dificuldades, de aperto e de redução da 

arrecadação, como a verba para as universidades é uma porcentagem da arrecadação, 

houve uma redução e houve também uma dinâmica interna nas próprias universidades 

que está gerando esta situação de dificuldades financeiras das universidades. A 

discussão sobre a mudança nessa prioridade na locação se faz dentro da nossa discussão 

de orçamento, que não cabe exclusivamente à Secretaria da Fazenda. Dentro do 

executivo essa é uma discussão que acontece com todas as outras secretarias e todas as 

outras demandas representadas pelas outras secretarias pelos serviços públicos e passa 

também aqui por esta Casa onde se discute a LDO e se discute também a LOA, para que 

a sociedade possa fazer esta locação. E fazer as decisões finais a respeito dessa locação. 

Não cabe a mim como secretário da fazenda discutir a política educacional e a locação 

entre áreas de governo e áreas dentro das prioridades dentro de educação. Então eu vou 

me abster de obter uma opinião sobre isso, porque a minha função enquanto secretário 

da Fazenda é garantir que a gente tenha o máximo de recursos possíveis para poder 

financiar todas as necessidades do estado e que a gestão daquilo que a gente consegue 

arrecadar e ter no nosso caixa é feita da maneira mais eficiente, séria e responsável 

possível, o que felizmente que sou herdeiro de anos e anos de trabalho sério, feito por 

outros secretários e pelo corpo técnico do governo, não só na Fazenda, mas também no 

planejamento e nas outras secretarias. Estou aqui tentando manter e dar continuidade.  

Vou confessar que essa questão da insuficiência financeira e os aspectos mais 

jurídicos dessa discussão é um assunto novo para mim, eu não havia ouvido sobre ele, 

me prontifico aqui a, obviamente, tentar entender um pouco melhor. E se vocês 

quiserem marcar uma reunião comigo lá na secretaria, portas abertas, por favor venham 

para que eu posso entender melhor. E naquilo que fizer sentido e for o meu papel, tentar 

ajudar a resolver, se for o caso, mas eu precisaria entender melhor a questão. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Com a palavra, deputado Barros 

Munhoz. Obrigado ao Sr. João Carlos. 
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O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pela ordem, Sr. Presidente, queria me 

inscrever também. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Inscrito e registrada a presença do 

deputado Carlos Giannazi. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Obrigado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Teonilio Barba, depois 

deputado Davi Zaia. Tem o tempo regimental para poder falar. 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Obrigado, presidente. Saudar aqui os pares, 

nossos nobres deputados. Saudar aqui todo o pessoal que nos acompanha. Saudar o 

secretário pela disposição de retornar aqui hoje que é uma questão para nós 

extremamente importante, já que a secretaria de Finanças ou Fazenda do estado, junto 

com o planejamento mais a Casa Civil, é o tripé de qualquer governo, seja em uma 

prefeitura, governos estaduais ou governo federal. Normalmente é o planejamento, 

finanças, mais a parte jurídica. Parabenizar o secretário por cumprir a sua obrigação 

constitucional de vir aqui mexer na sua agenda e nos atender.  

Eu quero começar primeiro, secretário, pela apresentação que você fez semana 

passada. E quando você apresenta no quadro A3 as fontes de arrecadação que é o 

agronegócio, indústria de transformação, os preços administrados, mais serviço e 

comércio. O tripé da economia brasileira é exatamente liderado por essas três frentes, 

seguidas de serviço e comércio. É indústria da construção civil, agronegócio, a indústria 

da transformação, depois vem serviço e comércio para se formar a grande parte do PIB. 

O que a gente nota é que a partir de 1995, a arrecadação da indústria era muito forte no 

estado de São Paulo, deputado Barros Munhoz, era responsável por 53% da 

arrecadação. A3 de 2017. Então mostra de 95 até agora que é exatamente o período em 

que o PSDB governa o estado de São Paulo, e foi só o PSDB de 95 até agora, a indústria 

caiu dos 53%, quase 54% a arrecadação do ICMS do estado para 32%. Essa é uma 

pergunta muito objetiva. Eu acho assim, o governo do estado de São Paulo não foi 

capaz de defender as indústrias no estado de São Paulo, o governo do PSDB. Nós 

perdemos de maneira drástica, e eu vim do setor privado, 11 anos moveleiro, 15 anos de 

metalúrgico, então eu conheço bem o que é isso, fui dirigente sindical e negociei muito 
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esses debates. Essa é a primeira pergunta, se não houve um relaxo por parte do governo 

e também casado com a guerra fiscal que o governo do Fernando Henrique praticou 

durante seus oito anos de governo, ele praticou a guerra fiscal dando incentivos em 

outros estados, prejudicando de maneira muito grave o estado de São Paulo. Essa é a 

primeira pergunta. 

Segunda pergunta, e teve esse debate semana passada e João Chavez acabou de 

abordar agora o tema, da renúncia fiscal, que foi 11% nos últimos quatro, cinco anos. 

Eu não tenho problema de discutir renúncia fiscal desde que haja contrapartidas, até 

porque eu discuti muito isso junto ao governo federal. Tanto discutimos no governo do 

Fernando Henrique Cardoso, como no do Collor, e no governo Lula e Dilma. Uma coisa 

é você discutir renúncia fiscal, mas qual é o compromisso dos setores que estão sendo 

beneficiados em relação a geração de emprego? Se não tem a geração de emprego, mas 

a manutenção do nível de emprego. Porque o modelo de fazer a renúncia fiscal aqui no 

estado de São Paulo, do meu ponto de vista, das minhas análises, é que o governo faz se 

envolver os setores empresarias que estão envolvidos e a renúncia fiscal acaba virando 

um lucro dos empresários e não um benefício para atingir na ponta a sociedade. Por 

exemplo, 2016 quando discutimos o aumento do ICMS do cigarro e da cerveja, naquele 

projeto estava embutido a renúncia do arroz e do feijão, do ICMS deles. Qual foi o 

compromisso do setor produtor de alimento? Virou só lucro, porque você não envolve o 

setor para discutir isso, vira só lucro. É uma segunda questão. 

Uma outra questão que está em debate, que entramos nela ainda perante um 

projeto que estamos discutindo na Casa, que é o projeto do ICMS, nós encerramos o 

debate semana passada, a discussão. Nós estamos cobrando quem são os beneficiados 

na questão do ICMS porque não podem ser empresas que sejam beneficiadas que já 

fizeram várias Refis, faz Refis, paga duas, três vezes, quatro, cinco parcelas, para de 

pagar, aguarda o próximo Refis, essa é uma questão. Segunda questão é, podem ser 

empresas que estejam envolvidas na operação Lava Jato, na operação Zelotes 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado, o secretário veio aqui para 

poder cumprir... O próprio regimento diz o seguinte, o secretário durante a sua 

exposição, respostas, interpelações, bem como a deputada ou deputado, ao enunciar as 

perguntas, não poderá desviar-se do objeto da convocação, não sofrerá apartes. 

Infelizmente V. Exa. está fugindo do objeto... 
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O SR. TEONILIO BARBA - PT - ...não, eu discordo. Me desculpa, presidente, 

esse debate nós abordamos aqui, todos os deputados fizeram semana passada... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - ...não, o debate, estou dizendo a 

pergunta que V. Exa. está... 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - ...a pergunta estou fazendo direcionada, estou 

discutindo um projeto desta Casa... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - ...é um projeto da Casa... 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - ...que tem impacto na arrecadação do governo 

do estado, do qual o secretário é responsável. O projeto do ICMS diz diretamente 

respeito a pasta do secretário. Não estou desviando do assunto, presidente, me desculpa.  

Aliás, o deputado Jorge Caruso fez um pedido para que a Secretaria de Fazenda 

respondesse quais as empresas que seriam beneficiadas. Então esse debate aconteceu 

aqui semana passada e eu estou fazendo de maneira muito tranquila, presidente, por 

favor. Eu peço para respeitar as minhas perguntas. Estou sendo muito objetivo nas 

perguntas, estou fazendo uma premissa e fazendo a pergunta e o secretário está 

anotando. 

Essa é uma outra questão é a do ICMS. 

Tem uma outra questão de 2011 a 2016, embora o secretário tenha assumido 

apenas em setembro do ano passado, que o modelo privatista dos tucanos previa no 

modelo de concessão arrecadar de 2011 até 2016, no modelo de concessão, um valor 

equivalente a quase sete bilhões de reais. E todos os anos o realizado foi sempre menor. 

Então nos cinco anos totais, ele prévia arrecadar quase sete, acabou arrecadando três 

bilhões e 400 milhões de reais. E no modelo de concessão. E no último ano, a queda foi 

mais significativa ainda, porque a previsão era para arrecadar um bilhão e 800, acabou 

arrecadando apenas 531 milhões de reais. Por que essa ineficiência? Porque não deu 

conta de fazer.  

A outra questão é que o govenador Geraldo Alckmin pela sexta vez incorreu em 

uma coisa chamada déficit orçamentário. Você tem a despesa orçamentária e a 

arrecadação orçamentária. E durante seis anos ele incorreu nesse déficit orçamentário. 

Quais são os motivos e por que o governo estadual incorreu nesses déficits? Inclusive 
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no período em que a receita mostrava crescimento. Uma coisa é falar de 2014 para cá, 

onde nós entramos em uma crise, mas até 2013 víamos uma economia crescendo nível 

estadual e nacional. 

Para encerrar, só para reforçar a questão do ICMS, que já falei dela, que é o PL 

57/2017, se houver essas empresas que estiverem com problemas em relação as 

operações Lava Jato ou Zelotes, quais são os mecanismos que o executivo pode 

apresentar para esta Casa, o mecanismo de interrompermos que essas empresas 

envolvidas nesses escândalos não acessem o benefício do projeto 57 de 2017. Não usei 

meu tempo todo, deve restar um pouquinho, lá no final se der eu faço alguma 

consideração. Obrigado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - E até respeitar os doutros deputados 

que vão falar. Até lembrar os deputados aqui que por fora de quórum, estamos ouvindo 

a partir de agora o secretário informalmente, com todo o respeito. Secretário.  

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Muito obrigado pelas perguntas, acho que elas vão 

me permitir tocar em coisas importantes e que é bom debatermos. A primeira pergunta é 

esse questionamento, porque de fato os dados da nossa arrecadação refletem de maneira 

mais geral um comportamento e um processo de redução da importância da indústria na 

matriz econômica do estado e de crescimento de outras áreas. Principalmente a queda da 

indústria foi compensada parcialmente pelo comportamento do setor de comércio e 

serviços. A área de agropecuária que é essencialmente isenta do ICMS, não é relevante 

para a nossa arrecadação, ainda que seja um setor importante no estado ainda. 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Mas o agronegócio é, paga tributos, ICMS. A 

pecuária não paga, mas o agronegócio paga. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Isso, o agronegócio paga porque entra na parte de 

industrialização e começamos a alcança-lo através do ICMS. Fazemos escolhas 

importantes via sistema tributário, porque ao distribuir a necessidade de arrecadarmos 

impostos por setores diferentes da economia, nós também estamos fazendo escolhas do 

ponto de vista de desenvolvimento. E o ponto que o deputado corretamente levanta, é 

que os tributos têm sim essa função regulatória e de política de desenvolvimento. Tanto 

tem essa função de política de desenvolvimento, que outros estados lançam mão de 
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benefícios ilegais, no contexto da guerra fiscal, porque os governos nesses outros 

estados acham que é fundamental promover a geração de empregos, o desenvolvimento 

nos seus próprios estados. E na falta de melhores instrumentos, eles acabam fazendo, 

muitas vezes, recurso à guerra fiscal.  

O declínio da indústria no estado de São Paulo, infelizmente, reflete, em parte, 

não é tudo, mas em parte esse efeito de que nós vivemos em uma federação onde no afã 

de promover o desenvolvimento nos seus próprios estados, alguns estados fazem mão 

desse recurso da guerra fiscal, reduzindo ou criando benefícios nas suas regras de ICMS 

que atraem empresas para os seus estados. Acho importante deixar claro que isso eu 

acho uma prática muito ruim, não apenas pelo estado de São Paulo que sofre 

diretamente com esses ataques, mas para a federação, porque não é razoável imaginar 

que vamos ter 26 indústrias automobilísticas no Brasil, não tem escala para isso. Os 

Estados Unidos que tem uma economia, mais ou menos, dez vezes menor do que a 

nossa, não tem uma indústria automobilística em cada um dos 50 estados da federação 

americana. Esse processo de guerra fiscal acaba sendo um perde-perde para a nação 

como um todo. 

A industrialização também vem, deputado, e eu não sou um especialista em 

economia regional e desenvolvimento, mas isso tem um pouco de desenvolvimento 

econômico. E esse é um processo que acontece de maneira mais ou menos uniforme ao 

longo de décadas e no processo de desenvolvimento, em que uma economia mais 

desenvolvida migra de uma base essencialmente industrial para ter uma base mais 

voltada para áreas de serviços, principalmente. Quando vemos as economias mais 

maduras do (ininteligível) elas fizeram essa migração e você vê esse processo de 

redução da importância da indústria na matriz econômica. Felizmente o estado de São 

Paulo vem passando por um processo contínuo de desenvolvimento, então parte dessa 

queda da nossa arrecadação com base na indústria, reflete essa evolução natural e 

desenvolvimento do país. O que cabe a nós, enquanto estado e do ponto de vista de 

política e desenvolvimento, eu acho que é fazer uma discussão séria sobre como vamos 

aproveitar esse movimento, que já é uma tendência natural, para reforçar a nossa 

economia criativa, nosso setor de serviços, que a gente já presta para o resto do país, em 

alguns casos para o mundo. Agora, no processo de manutenção da nossa capacidade de 

financiar o estado, nós vamos ter que repensar com calma, isso é uma questão de médio 

a longo prazo, qual é a base da nossa arrecadação do ponto de vista da matriz 

econômica que temos no estado hoje, que teremos à medida que o estado evolui nesse 
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caminho natural. E óbvio, estamos e fazemos o combate o tempo todo da guerra fiscal, 

mas sem usarmos os mesmos recursos que alguns outros estados fazem de criação de 

benefícios espúrios e que distorcem de maneira indevida a atividade econômica e 

acabam sendo prejudiciais para todo o país. 

Com relação a renúncia fiscal, ótima pergunta, acho fundamental que a sociedade 

tenha transparência a respeito das suas renúncias porque uma outra forma de encarar a 

renúncia fiscal é que ela pode ser vista como um gasto tributário. Porque se você tem 

uma alíquota média e um pacto nosso como sociedade que todos vamos pagar impostos 

para contribuir para o interesse público e alguém acaba pagando um pouco menos do 

que a média da sociedade, isso acaba sendo a sociedade abrindo mão de tributos que 

poderiam ter virado hospital, escola, educação e assim por diante.  

O ponto importante aqui é que a gente não pode fazer essa discussão de maneira 

açodada e sem bons fundamentos técnicos. Fazem sim porque isso é um requisito, na 

LDO a gente apresenta uma estimativa de renúncia, que são os 11% mencionados. Mas 

não necessariamente o simples fato de extinguirmos um benefício fiscal, vai 

necessariamente levar ao aumento da arrecadação naquele valor. Pega-se, por exemplo, 

toda a nossa indústria de eletroeletrônicos aqui no estado de São Paulo que é 

importante. Inclusive por interação com as universidades na região de Campinas, por 

exemplo, no caso de eletroeletrônicos. Mas nós temos benefícios nesse caso? 

Infelizmente em larga medida em reação a guerra fiscal que é praticada por outros 

estados e pela guerra fiscal e concorrência que vem de Manaus. Se a gente eliminasse 

esse benefício não só nós não iríamos arrecadar mais, como nós iríamos quase, com 

certeza, perder muitos empregos e enfraquecer muito essa área do estado que é 

importante, que gera outros benefícios na forma direta dos empregos. 

Essa questão de que benefício só vira lucro e não vira benefício ao consumidor, na 

forma de redução do preço, não é só o consumidor que a gente tem que olhar também, 

temos que olhar quem está empregado naquela indústria, naquele setor produtivo em 

função do benefício. Às vezes fazemos benefícios fiscais não só para reduzir preço, mas 

também para promover desenvolvimento e ela é uma calibragem difícil. 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - É exatamente isso que estou levantando. 

Acho que o governo do estado quando quiser discutir qualquer tipo de renúncia... E é 

natural, você não precisa propor a renúncia, a renúncia você discute no momento que 

aquele setor específico entrou em crise. Deu uma crise na indústria da construção civil, 
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você chama a construção civil, vai discutir como você pode beneficiá-la, se é na 

renúncia. Agora qual é a contrapartida? Qual é o compromisso? 

Infelizmente, e eu acompanho muito esse debate Barros Munhoz, V. Exa. sabe 

disso. Por quê? Nós fizemos acordo da câmara setorial em 1992 onde houve renúncia, 

inclusive, dos estados no ICMS, o governo federal no IPI, mas tinha a contrapartida dos 

empresários que tinha que garantir a manutenção do nível de emprego, não era a 

garantia de emprego, era a garantia da manutenção do nível de emprego. Ele poderia 

demitir o mau funcionário, o empresário, poderia demitir, mas ele tinha que repor 

aquela vaga. 

 

O SR. - Só pela oportunidade, deputado, acho que posso dar uma contribuição, 

porque como presidente da Assembleia dois mandatos, como líder do governo dois 

mandatos, eu tive uma participação intensa em diversas renúncias fiscais, eram meu 

papel coordenar grupos de deputados, nós íamos frequentemente à Secretaria da 

Fazenda. Eu posso lhe assegurar, e é uma falha nossa, nós, o governo do estado de São 

Paulo, comunicamos catastroficamente mal, para falar o português bem claro. Eu queria 

dizer o seguinte, nós fazemos exatamente isso que V. Exa. recomenda, secretário, cada 

renúncia... Olha, foi falado do feijão e do arroz, é verdade. Nós fizemos do trigo. A 

Positivo estava acabando coma indústria de computadores no estado de São Paulo, nós 

fizemos disso também, fizemos de armação de óculos, fizemos de leite.  

Todas, eu nunca me dei bem com Mauro Ricardo, era casca de ferida para falar o 

português bem claro. Desculpa, secretário. Sou amigo pessoal dele e gosto muito dele, 

mas como secretário era um casca de ferida. Aquilo era arrancado, a gente tinha que 

provar. Alguns deputados aqui foram comigo em algumas dessas oportunidades. Eu falo 

sempre do Rubeis, que era o presidente do leite do estado de São Paulo, ele falava: “as 

indústrias de laticínio vão embora, vão para Minas, vão para Goiás, vão para Mato 

Grosso, vão para Santa Catarina”, e o nosso pasto, como fazemos para levar para lá? 

Para as nossas vacas? O que nós vamos fazer com elas? Então tudo isso foi feito assim. 

E há um controle, a Secretaria da Fazenda tem esse controle de resultado, tanto que de 

vez em quando corta benefícios. Essa é a realidades, é um erro nosso, nós não falamos 

as coisas boas que nós fazemos. Nós temos o hábito muito ruim de só responder as 

críticas. Nós temos que alardear mais aquilo que fazemos de bom e de positivo. 
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O SR. HÉLCIO TOKESHI - Obrigado, deputado. Só para reforçar, felizmente o 

estado de São Paulo tem nessa área tributária um corpo técnico excelente. Não sai 

renúncia sem o estudo técnico adequado. E arrancar renúncia deste corpo técnico é que 

nem arrancar dente de cavalo vivo e com saúde, é muito difícil. E temos um processo. O 

processo pode ser melhorado? Tanto pode como estamos estudando isso para dar mais 

transparência, mais formalização no processo para atingir justamente isso que o 

deputado está querendo porque eu acho que, de fato, é um gasto tributário que temos 

que controlar de maneira muito rigorosa. 

Com relação a questão dos Refis, de fato é uma questão difícil porque se você 

repete e incorre na prática de refinanciamentos e parcelamentos com muita frequência, 

óbvio que os agentes econômicos, as empresas, passam a planejar a eventualmente, 

propositadamente atrasar recolhimento de imposto, contestar, discutir isso, porque elas 

estão contando que um pouco mais para frente aparece o novo Refis. 

O projeto de lei que está aqui em discussão, faz parte de uma estratégia nossa de 

procurar corrigir esse comportamento. Com relação ao futuro, o que está em discussão 

aqui não é o parcelamento, mas uma mudança na nossa sistemática de juros e multas 

sobre débitos do ICMS. Para quê? Para atirar o incentivo, para que se judicialize de 

maneira indevida as cobranças futuras. Agora, com relação ao passado, aqui tem o 

realismo de que estamos nessa imensa crise, que várias empresas não estão conseguindo 

contratar e gerar empregos nesse momento e que todos nós precisamos disso, porque 

elas estão muito endividadas. Existe um mecanismo que é esse parcelamento, que eu 

acho que no momento atual ainda faz sentido uma última aplicação, mas se fosse apenas 

questão da minha vontade, esse seria o último que existiria na história do estado de São 

Paulo, porque como o projeto de lei corrige o futuro e os incentivos no futuro, a gente 

limpa o passado e passa a trabalhar em uma sistemática nova com relação ao futuro. 

Os déficits orçamentários, de fato de 2011 a 2016 o estado de São Paulo 

acumulou 4.5 bilhões. É importante fazer uma distinção clara entre ter uma situação de 

déficit orçamentário e ter um problema fiscal, ou de incapacidade de estão adequada das 

contas. Pelo contrário, como o estado de São Paulo é um estão de formiguinhas e não de 

cigarras, nós antes de 2011 passamos por vários anos em que fomos capazes de 

acumular superávits orçamentários. Foi uma reserva que no momento certo houve por 

bem se usar no começo, para que pudéssemos aumentar o nosso nível de investimentos, 

que estão todos se materializando agora no rodoanel norte, linhas novas do metrô, 

estradas no interior, escolas, hospitais, outros equipamentos públicos, e quando veio a 
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crise, a partir de 2013, 2014 que (ininteligível), nós pudemos e tivemos a benesse de ter 

uma poupança acumulada que nos permitiu atravessar a crise. Não sem dificuldade, não 

sem contenção de gastos, salários, despesas, sem aperto, claro, porque isso todo mundo 

teve que passar no Brasil, foi com raríssimas exceções. Mas tivemos essa poupança que 

está nos permitindo atravessar esse período. 

Parte da nossa capacidade de gerenciar adequadamente as nossas contas, tem a ver 

também com a última pergunta do deputado, que é com relação a previsão e receita com 

concessões e o que foi efetivamente realizado. Felizmente também, o estado de São 

Paulo tem alguns bons ativos em que a política de estado, não a deste governo, a de 

estado, porque vários, há muitos anos que no estado de São Paulo temos um programa 

de concessões importante que nos permite ter nove das dez melhores estradas do país, 

são estradas que não deixam nada a dever a melhor Autobahn na Alemanha. Temos um 

programa de concessões e houve um planejamento para que elas fossem sendo feitas e a 

gente fosse gerando receita através das concessões.  

O processo de concessionar qualquer ativo público, seja um aeroporto, seja uma 

estrada, um terminal portuário ou mesmo através de uma PPP, algum equipamento 

social como um hospital, é um processo bastante complicado e demorado. Neste caso eu 

tenho pessoalmente, bastante experiência nesse tipo de modelagem. E posso dar o meu 

testemunho de que, felizmente, o estado de São Paulo sempre foi muito sério, correto e 

cauteloso no seu programa de concessões, fazendo bons estudos técnicos, preparando 

excelentes editais, inovando nos incentivos dentro dos contratos para que os 

concessionários entreguem sempre serviços melhores, porque ao fim e ao cabo, não 

interessa tanto se o asfalto que foi utilizado na estrada é de um tipo ou de outro ou se 

tem um número de ambulâncias ou outro número de ambulâncias, o que interessa é o 

serviço para o cidadão, que ele possa pegar o seu carro, chegar com segurança de uma 

cidade a outra ou que a carga das nossas empresas possam circular adequadamente e 

chegar a um custo baixo para os seus consumidores.  

Concluindo, a gente sempre orça um valor de concessões, mas o processo de 

modelagem é que acaba ditando o ritmo e até as oportunidades, e o momento do 

mercado para conseguirmos fazer a concessão. Nos anos recentes, infelizmente, houve 

em alguns casos frustração daquilo que estava orçado porque talvez por excesso de 

otimismo no momento de planejar que a gente conseguiria executar ou realizar um 

leilão, uma concessão em um dado ano. Mas esse ano estamos vendo o fruto deste 

trabalho, desse esforço, amadurecendo e nós temos várias concessões, algumas já foram 
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licitadas, com excelentes resultados, e conseguindo arrecadar, inclusive, bons valores. E 

nós vamos ter alguns outros leilões ao longo desse ano. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Davi Zaia com a palavra. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Sr. Presidente, senhor secretário, primeiro essa 

questão dos incentivos. Eu quero aqui também registrar com o Barros Munhoz que 

tenho sido testemunha, porque tenho acompanhado, principalmente o setor têxtil do 

vestuário, nós temos à frente aqui, e é um setor que tem demandado muito, porque a 

guerra fiscal é muito forte e é muito duro, de fato, não só com os secretários, viu 

deputado Barros Munhoz, mas com os próprios técnicos da fazenda de convencer 

qualquer benefício, precisa de muita argumentação. E em uma última reunião recente, 

com o Luiz Cláudio, eu vejo esse critério. Às vezes você chega lá com um assunto, você 

já desiste de continuar, porque se não estiver bem fundamentado não tem como seguir. 

Acho que nesse ponto estado tem tido uma... E são questões importantes. Porque no 

caso do vestuário, todas as medidas que foram tomadas foram importantíssimas para 

que a gente mantivesse essa importante indústria aqui no estado de São Paulo que é 

talvez o segundo empregador depois da construção civil. 

Mas, preocupação específica aqui, e nós tínhamos começado a discussão da nota 

fiscal na reunião passada, o senhor trouxe aqui uma informação que eu acho que ajuda. 

Mas eu queria complementar, em relação a isso, que nós pudéssemos manter nos meses 

de setembro, outubro, novembro, informações atualizadas, acho que isso seria possível, 

de como está se dando essa migração, essa evolução, para que possamos acompanhar 

aqui. As entidades demandam muito para nós. A prestação de contas, por obrigação, é 

trimestral, mas acho que era importante que nós pudéssemos ter aqui, poderia ser até via 

presidência da Comissão de Finanças e Orçamento, mas uma informação mensal de 

como está andando isso para que pudéssemos, eventualmente, avaliar a necessidade de 

novas discussões em relação a isso, sem chegar em dezembro e ter uma nova surpresa 

com as entidades de novo correndo. Eu acho que essa é uma questão importante que eu 

queria aqui reafirmar.  

A outra questão que eu queria destacar na prestação de contas, e é uma 

preocupação hoje de todos nós, é a questão previdenciária. As universidades que estão 

aqui têm colocado isso, temos acompanhado, no caso da discussão das universidades a 

evolução do peso da folha dos inativos é muito mais rápida e cresce muito da própria 
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folha do pessoal ativo que não tem crescido. Nós aprovamos um projeto do governo 

aqui, acho que foi em 2015, que corretamente também, do meu ponto de vista, transferiu 

os recursos dos royalties do petróleo para a SPPrev, de forma a agilizar a composição de 

um fundo ou minimizar a necessidade de repasse de recurso do próprio tesouro direto 

para custear as aposentadorias. Infelizmente o Petróleo não continuou com o preço que 

estava, mas acho que era importante uma informação da perspectiva disso, como isso 

tem gerado um benefício e se esse benefício tem sido distribuído para todas as 

entidades. Porque cada secretaria, cada órgão, as universidades, por exemplo, cuidam da 

sua aposentadoria. Mas o royaltie, no meu ponto de vista, ele tem que beneficiar o 

conjunto, então como é que isso tem sido aplicado.  

E por falar em SPPrev, eu só queria fazer um aparte aqui, uma questão. O senhor 

tem falado muito da necessidade de modernização para eficiência, a SPPrev está 

precisando disso, está demorando muito para sair a aposentadoria. Parte, às vezes, é da 

SPPrev, parte é da estrutura do próprio estado que não conseguiu atualizar. Mas no 

momento que estamos vivendo com os recursos que nós temos, não faz muito sentido 

um funcionário ter que aguardar, às vezes, mais de um ano para saber se ele pode se 

aposentar ou não. Então acho que há necessidade. E a SPPrev é subordinada 

diretamente da secretaria. Então acho que há uma necessidade de uma ação urgente para 

que a gente possa ter uma perspectiva nova. Porque isso é muito ruim para a própria 

gestão do estado e para quem está lá na ponta gerindo o serviço, a pessoa não sabe se 

vai ficar, que dia que vai sair, então acho que essa é uma outra questão.  

E por fim, destacar que sempre que o secretário vem prestar contas aqui, não no 

caso a sua prestação de contas que é a primeira ou segunda vez, sempre faço questão de 

registrar que acho importante registrar, e essa informação eu tenho cobrado sempre, 

como está a adesão daqueles funcionários do estado que entraram a partir da vigência do 

SPPrevCom, o ritmo de adesão. Porque para esses funcionários que entraram a partir da 

criação da SPPrev com, a adesão ao programa é fundamental para que eles tenham uma 

perspectiva de uma aposentadoria razoável. E é claro, a pessoa quando vai entrar, o RH 

lá diz: “isso é mais uma coisa que você tem que assinar”, e normalmente é uma coisa 

ruim, porque o que é isso aí? É mais um desconto. Então muitas vezes as pessoas 

quando estão entrando no emprego não pensam na aposentadoria, começam a pensar 

isso depois da metade da carreira. Eu falo isso por experiência própria, eu fui 

funcionário do banco Nossa Caixa e eu sei como era isso. Quando criaram o nosso 

fundo de pensão e eu pedi para sair. Felizmente o meu chefe na época quase que me 
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obrigou a continuar, então isso foi muito importante. Então como é que está essa adesão 

e medidas que têm sido feitas para que os funcionários tenham a correta informação 

para que a gente possa não ter em um futuro breve uma grande reclamação de que o 

funcionário não foi corretamente informado, portanto não aderiu, e aí tem a sua 

convocação de aposentadoria muito prejudicada. Eram essas as questões que eu queria 

registar aqui nessa minha possibilidade de falar sobre as questões da Secretaria da 

Fazenda. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Só registrar a presença do deputado 

Marco Vinholi que é membro da Comissão também, secretário. Com a palavra, 

secretário. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Caro deputado Davi Zaia, ótimas colocações, vou 

tentar responder aqui de maneira breve. Com relação a nota fiscal paulista, já é uma 

prática justamente porque estamos em uma transação um pouco mais delicada que o 

coordenador da área, o Carlos Ruggeri esteja me reportando com uma certa frequência 

as estatísticas à medida que elas vão aparecendo. E é por isso que eu pude, por exemplo, 

falar que o valor médio da nota doada através do aplicativo é 100 vezes maior que o 

valor médio recebido pelo cupom via urna. Mas eu acho a ideia ótima. Nós já temos 

esse pequeno painel de controle, do programa, e estamos olhando ele com cuidado, o 

Carlos olha diariamente, semanalmente para ter certeza que está tudo bem e uma vez 

por mês ele vem e me apresenta: “olha, está indo tudo bem, está funcionando do jeito 

que a gente imaginava que ia funcionar”. Eu acho que a gente pode aprimorar um 

pouco, deixar ele mais fácil de entender, porque hoje como é para discussão interna ele 

ainda está um pouco bruto, por assim dizer, mas eu vou conversar com om Carlos 

Ruggeri para que a gente comece a apresentar isso de maneira um pouco mais 

organizada e que possa compartilhar com a sociedade, porque esse é um programa que é 

da sociedade.  

E lembrando que uma das grandes vantagens de ter o programa agora ancorado 

em um aplicativo, é que ele passa a poder ter a dinâmica de atualização e 

aprimoramento que hoje a gente já vê no dia a dia com os nosso smartphones que o 

tempo todo tem algum aplicativo sendo atualizado e melhorado. Nós não estamos só 

falando de aspectos estéticos, mas eventualmente até de funcionalidades do programa. 

Uma das que nós estamos estudando e vendo se vai haver segurança do ponto de vista 
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de controle de risco de fraudes adequada, é que o contribuinte possa associar o seu CPF 

a uma entidade por um período de tempo, três meses, seis meses, ainda estamos 

estudando isso, conversando, inclusive, ativamente com a Febraban para entender o tipo 

de segurança e mecanismo de checagem que a Febraban e os bancos utilizam para 

garantir que não haja fraude no caso dos bancos, para que a gente eventualmente e se 

possível, e com segurança, a gente permita que... E aí fica mais fácil, o contribuinte vai 

no caixa, fala: “quer nota paulista?”, “quero”, fala o CPF como já fala hoje em dia, só 

que ao invés daquele cupom ir via sistema para a sua conta de crédito no programa nota 

fiscal paulista, está associado, automaticamente com alguma entidade que ele elegeu e 

que, obviamente, de tempos em tempos tenha que confirmar. Mas essa é uma das 

melhorias que a gente está hoje ativamente estudando e sendo possível a gente vai, 

obviamente, anunciar, vai fazer a devida propaganda para que fique ainda mais fácil 

doar. Eu quero enfatizar, nós fizemos e estamos fazendo todas essas mudanças na nota 

fiscal paulista para aumentar a doação para as entidades. A gente quer que esse 

programa que já é um dos maiores programas filantrópicos do Brasil, distribuindo 100 

milhões de reais no ano passado para as entidades seja o maior. Nós queremos dobrar a 

quantidade de recursos que vai para as entidades. 

Com relação aos royalties, eles são, de fato, por lei, direcionados à SPPrev, mas 

não tem direcionamento, o que existe é o direito adquirido pelos diferentes funcionários 

e aposentados e pensionistas ao longo do tempo para receber sua aposentadoria, isso é 

pago, no estado de São Paulo não tem atrasos, não tem inadimplência por parte do 

estado com relação as suas obrigações com seus aposentados e pensionistas, mas 

infelizmente o sistema, na forma como ele foi desenhado, desde a sua origem, à medida 

que temos mais gente envelhecendo e ficando, felizmente, vivos por mais tempo, esse 

sistema no modelo anterior gera um déficit que é coberto, em parte, com os recursos de 

royalties, mas sobra bastante déficit que é coberto com recurso de imposto. Nós todos 

aqui que ainda estamos na fase ativa da vida trabalhando, contribuímos com imposto, 

uma parte desse imposto paga aposentadorias e pensões. Então não há nenhum 

direcionamento, entra no bolo ali da SPPrev e ajuda a cobrir o déficit.  

A crítica com relação a demora é uma crítica válida. Estamos fazendo um esforço 

de melhoria. Houve no período recente até por conta da movimentação e por 

desinformação, porque direitos adquiridos, a discussão sobre a reforma da previdência 

não afetaria, mas houve um aumento muito grande de quase três vezes o número de 

pedidos de aposentadoria, inclusive de servidores que não precisariam se preocupar com 
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isso. Mas houve, isso gerou ainda um pouco de piora na nossa capacidade de 

processamento, a gente está trabalhando nisso dentro da SPPrev. O que eu quero aqui é 

fazer um elogio necessário à SPPrev, faz um trabalho muito importante e diligente de 

investigação de fraudes, de aposentadorias devidas, o cálculo de valores é feito com 

muito critério para preservar os direitos, mas também não haver possibilidade de fraude. 

Pode melhorar, está demorando, nós estamos trabalhando nisso. 

Queria, por fim, fazer propaganda da PrevCom. O estado de São Paulo foi o 

primeiro estado a instituir uma previdência complementar. O modelo de São Paulo é 

copiado por outros estados. Em alguns casos alguns outros estados estão pedindo para 

aderir a nossa PrevCom, o que é possível, inclusive, por uma alteração legislativa que o 

nobre deputado sugeriu, foi uma ideia excelente. Mas eu queria fazer propaganda pelo 

seguinte, estão explicando errado para os funcionários, se acontece isso que o deputado 

relator, porque não é um desconto, é a melhor aplicação financeira que existe no país. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Secretário, só para corrigir, é que eu disse assim, 

normalmente quando se vai... Não tenho nenhum dado específico, para não ficar uma 

má informação. É que, normalmente, quando a pessoa vai entrar, vem as coisas para 

assinar, “o que você está assinando?”, aqui é adesão ao Iamspe, aqui é a adesão a isso e 

aqui é o SPPrevCom, não vai ter uma aula de SPPrevCom, os funcionários estão todos 

correndo, é nesse sentido. E até porque, só para completar aqui, a União, por exemplo, 

já fez uma alteração que é a adesão presumida, e que nós também temos um projeto 

tramitando aqui na Casa que está de nossa autoria, está em uma comissão, já está 

caminhando aqui, que fizemos propondo isso que seria uma forma do funcionário, 

automaticamente, incluir e depois ele teria tempo de optar se continua ou não. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Eu acho que seria muito importante. Por quê? 

Porque a PrevCom é hoje, provavelmente, se não é a melhor, deve ser uma das melhores 

opções de geração de poupança e investimento para um funcionário público no estado 

de São Paulo. Porque quando você está no PrevCom, cada real de contribuição é feito 

pelo funcionário, a ele corresponde um outro real que o tesouro do estado está fazendo, 

não tem um limite, um teto máximo de contribuição onde existe essa paridade, de 

contribuição do funcionário e do tesouro, mas é como se você fosse ao banco e quisesse 

comprar um CDB de 100 e alguém ao teu lado na hora falar: “mas se você aplicar 100 

nesse CDB eu te ponho mais 100. Você dobrou ali o seu investimento. É esse o 
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mecanismo da PrevCom, é muito bom com investimento financeiro. Além disso, esse 

investimento paga uma taxa de rentabilidade por causa da boa gestão que é feita pela 

PrevCom do dinheiro que está ali sendo guardado para retornar aos funcionários, cada 

funcionário na previdência complementar tem uma conta individualizada, ele sabe 

quanto ele contribuiu, quanto foi a contribuição correspondente do estado e acompanha 

a rentabilidade. Como a gente junta o dinheiro de todo mundo que aderiu à PrevCom, 

isso acabou virando uma massa de recursos importantes que podem ser muito bem 

aplicada. As taxas de rentabilidade dos fundos da PrevCom são excelentes. Eu acho 

difícil qualquer funcionário que... 

 

O SR. - São as melhores taxas de retorno do país. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - É um investimento fantástico, precisa fazer muita 

propaganda na PrevCom. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - É só por isso que eu acho que é importante informar 

como está o nível de adesão. A Fazenda deve ter esse cadastro, quantos funcionários 

teriam que ter aderido ou poderiam aderir porque estão ganhando acima do teto. 

Quantos estão aderindo? Para podermos ter ideia disso. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Não consigo lembrar de cabeça. O Dr. Flory que é 

o presidente da PrevCom tem essas estatísticas, eu vou pedir para ele encaminhar para o 

deputado. E se for o caso ele vem aqui e faz uma explanação de como está funcionando 

o sistema. Eu acho muito interessante. A PrevCom é um dos maiores casos de sucesso, 

de novo, dando razão ao deputado Barros Munhoz, é um enorme caso de sucesso, é 

muito bem gerida, está funcionado há cinco anos, tem excelentes rentabilidades e 

ninguém sabe.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, deputado Carlos 

Giannazi. 
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O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Só uma pergunta. Primeiro que eu quase 

fui convencido em aderir a esse sistema previdenciário privado, quase, tamanho a 

propaganda do secretário e dos deputados da base do governo. 

 

O SR. - Não é privado, é do estado. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - É do estado, mas é complementar. 

Deputado Wellington Moura, só uma pergunta, quantas pessoas ainda estão inscritas 

para fazerem intervenções? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Nós temos agora o deputado Barros 

Munhoz, depois o deputado Enio Tatto, depois o deputado Jorge Caruso, depois Vossa 

Excelência. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Qual é o nosso teto? Até que horas nós 

vamos?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu acredito que não vá dar tempo 

devido a hora. 

 

O SR. - Eu acredito que o secretário possa fazer um esforço e ir até uma hora, se o 

senhor puder, seria uma gentileza. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Claro. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - E uma sugestão só, talvez até se o 

secretário pudesse ouvir todas as intervenções e responder em seguida todas em um 

conjunto de perguntas, até para agilizar. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pode ser. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Ok. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pode ser?  
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - E dizer que estamos encerrando as 

inscrições, senão não vai ter cabimento, nós vamos parar nunca. Então, deputado Marco 

Vinholi, você fique por último. Agora o deputado Barros Munhoz, por gentileza. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Vou ser o mais breve possível. Eu quero 

dizer, em primeiro lugar, esse tipo de reunião é fantástico, eu sempre procurei dar mais 

força para as comissões, porque aqui o trabalho é mais produtivo que em plenário. E eu 

acho que abordamos coisas fantásticas, essa questão da SPPrev, eu me lembro bem 

nesta sala aqui, dezenas, centenas de reuniões, eu nunca acreditei tanto na força do 

diálogo com quando eu era líder do governo naquela época e conduzi esse processo. 

Quando nós extinguimos o Ipesp e criamos a SPPrev, sempre com a contundente 

oposição desse valorosíssimo e importantíssimo deputado, nosso querido amigo, Carlos 

Giannazi. Mas é por isso que eu acredito, até problemas aparentemente impossíveis 

como a PEC 5 podem ser resolvidos.  

Eu queria dizer, em primeiro lugar, eu gosto muito de debater com o Barba, ele é 

uma pessoa que fala coisas consistentes. O Barba abordou aqui a questão da queda da 

indústria. Em primeiro lugar, isso é um fenômeno mundial, cada vez menos a indústria 

emprega e cada vez menos a indústria gera riqueza. Mas a par disso, eu acho que é o 

mérito do presidente Lula, inclusive, o presidente fez uma coisa que precisava ser feito, 

induzir o crescimento de outras regiões do país, especialmente o nordeste. E isso não é 

mal. Nós como paulistas, somos muito orgulhosos, queremos ser os maiores “non ducor 

duco”... Olha que coisa feia, “não sou conduzo, conduzo”, é o slogan mais estapafúrdio 

que eu já vi na minha vida, preconceituoso, arrogante. Dizer, eu me irmano e não, eu 

conduzo. Que coisa bárbara. Mas enfim, eu acho que é isso, um fenômeno que 

aconteceu graças a Deus no nosso país, melhorou a desigualdade social.  

Agora, o que eu queria dizer, se não fosse o que foi feito nesse programa de 

renúncia fiscal de São Paulo, de incentivo, pelo amor de Deus, Extrema, já está ficando 

maior que Campinas, Pouso Alegre está começando a ficar assim também. Eu poderia 

dar muitos outros exemplos. O que se fez de guerra fiscal contra São Paulo foi uma 

coisa fantástica, São Paulo se defendeu. Todos esses planos, eu acompanhei. Aliás, eu 

até agradeço o nobre deputado Davi Zaia que lembrou aqui um dos mais importantes, a 

indústria têxtil de São Paulo estava acabando. Os deputados Chico Sardelli, Cauê 
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Macris, Antônio Mentor sabem disso. Mentor foi várias vezes comigo na Secretariai da 

Fazenda, brigar para conseguir incentivo fiscal. 

Então eu quero, secretário, fazer um pedido ao senhor, está aqui o Luiz Cláudio 

também, por favor, façam um levantamento dos projetos acolhidos e o resultado desses 

projetos. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas vai ficar 

impressionada como foi altamente positivo para São Paulo. Tanto, secretário, que no 

mês de maio, o Brasil criou 34 mil empregos. Foi positivo, graças a Deus. Não 

aumentou os 14 milhões de desempregados que nós já temos. 17 mil, exatamente a 

metade, foi São Paulo. Estamos desenvolvendo o setor de serviços, que hoje é quem 

mais emprega e gera recursos, o comércio, enfim, hotelaria, o turismo, tudo o que gera 

emprego e receita.  

Mas eu queria dizer que tudo isso é fácil, têm falhas, a gente precisa ter a crítica 

do Barba, a crítica do Enio, a crítica do Giannazi, sem dúvida alguma, agora, a gente 

precisa dosar tudo isso e ver, por exemplo, das universidades, é profundamente 

lamentável, eu sou maior testemunha do que a Unicamp é importante para a nossa 

região de Campinas, é indispensável, é o nosso anjo da guarda, quando não tem mais o 

que fazer a gente recorre à Unicamp. Além de ser a excelência em educação e 

principalmente em geração de pesquisa. Enfim, o nosso querido (ininteligível), Davi 

Zaia ontem homenageou, 135 anos, é do tempo do império, pai de todas as culturas do 

Brasil, todas nasceram no IAC. Eu acho esse relatório fundamental, todos os planos de 

renúncia e o que aconteceu com todos eles.  

Segundo lugar, eu queria aqui fazer um complemento, o 253, que nós ontem 

encerramos a discussão, eu não tenho exatamente, mas acolhemos um número imenso 

de emendas. Até não sei se a minha assessoria tem aqui o colorido, que nós pintamos de 

amarelo, de roxo, o que foi acolhido, é impressionante. Isso é fruto do trabalho 

legislativo, é assessoria discutindo. E eu quero aqui fazer um cumprimento, já fiz ontem 

publicamente, o Capez fez uma emenda de dez páginas, 40, 50 artigos e nós acolhemos 

grande parte dessas emendas. Mas eu quero fazer uma homenagem ao deputado Caruso, 

porque o Caruso foi à fundo. Algumas coisas que ele passou a defender, passou a 

propagar, eu discordo, acho que ele não foi corretamente informado, não é falha dele, é 

falha nossa. Como essa questão da relação dos maiores devedores por segmento. 

Ninguém está mais chateado com isso do que eu. Eu estou cobrando diariamente, 

insistentemente, perturbadoramente a Fazenda e a PGE. Se Deus quiser chega hoje aqui, 

se não chegar hoje, na pior das hipóteses amanhã, eu estou cobrando isso. 
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Agora, eu entendo, há um sistema na Fazenda que é para dívidas não inscritas, 

que ali é por devedor, e há um sistema na PGE que é para dívidas inscritas e ajuizadas, e 

ali é por processo, eu entendo. Agora, pelo amor de Deus, secretário, é um apelo que eu 

faço ao senhor, ao Dr. Elival, porque fica parecendo que está querendo esconder alguma 

coisa, isso é horrível. 

E, finalmente, eu quero fazer essa homenagem ao Caruso, até chamando um 

pouco a atenção dos deputados Enio, Giannazi, eu acho que a coisa mais procedente que 

houve aqui foi essa questão que foi abordada daqueles que repetem. Secretário, eu fui 

14 anos prefeito da minha querida Itapira, seis na primeira vez. Como diz o governador 

Alckmin, que era prefeito de Pindamonhangaba na época, nós fomos tão bons que até 

prorrogaram dois anos o nosso mandato, era quatro, nós fomos para seis. Depois mais 

quatro e depois mais quatro, três vezes. Aquele povo é louco mesmo. 14 anos, nunca fiz 

Refis. Nunca admiti isso. Isso é castigo ao bom pagador e é incentivo ao mau pagador. 

Nunca fiz, nunca permiti e não gosto, sou avesso a isso. Mas entendo as razões, como 

agora, está uma crise que o cara não paga por ser sacana, ele não paga porque não está 

conseguindo pagar, é aquele negócio. A última coisa que ele paga é imposto, em 

primeiro lugar o salário, segundo lugar é fornecedor, terceiro lugar. Então para não me 

estender, o deputado Caruso bateu, Luiz Cláudio está aqui, não me deixa mentir, e tanto 

bateu e tanto nós reconhecemos que nós pusemos aqui. Olha, o artigo quarto nesse 

projeto 253, fica vedada a adesão a programas incentivados de parcelamento de ICMS 

aos contribuintes, que, relativamente ao mesmo débito fiscal, tenham rompido 

parcelamento especial imediatamente anterior, deixando de pagar mais de um terço das 

parcelas. Foi uma discussão ampla, profunda, que redundou. Isso é trabalho legislativo. 

Nós temos uma capacidade de propor projetos muito limitada, secretário, mas nós temos 

uma grande capacidade de legislar, que é melhorando os projetos do executivo. Isso eu 

quero me vangloriar, todos os importantes foram melhorados e têm sido melhorados 

nesta Casa de Leis. Inclusive a SPPreve e a PrevCom, que foi pioneira no Brasil e eu 

tenho orgulho de ter sido presidência da Assembleia nessa época. 

Falei demais, peço desculpas, mais ainda dá tempo. Muito obrigado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Nós vamos fazer de ouvir todos? 

Deputado Enio Tatto. 
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O SR. ENIO TATTO - PT - Cumprimentar o presidente, secretário, deputados 

aqui presentes, os membros das entidades, cumprimentar todos. Seu secretário, na 

reunião passada teve lima dúvida sobre os comissionados da Secretaria da Fazenda. E 

tinha sido publicado 219 e tínhamos em torno de mil. Inclusive o presidente Wellington 

Moura colocou que talvez não seria 219, mas também não seria mil. Na verdade, é 953. 

Então tem uma diferença muito grande de 219 para 953, são dados da Fazenda, então o 

secretário precisa esclarecer. 

Eu queria colocar primeiro, e o secretário colocou um pouquinho do seu currículo 

que eu acho que é bastante competente, lutou, estudou em escola pública, e hoje ocupa 

cargo de secretário da Fazenda, uma das secretarias mais importantes, mesmo porque é 

a secretária que mexe com dinheiro, com arrecadação do estado. E sem dinheiro é difícil 

de fazer alguma coisa. 

Eu queria dizer para vocês que o problema é mais político, e que propriamente é 

de arrecadação. O governo Geraldo Alckmin criou um secretariado competente, mas 

sem poder nenhum político. Sem poder de decisão. Tanto é que eu vejo o secretário 

aqui, com muito respeito, estou falando isso do fundo do coração, vejo que é uma 

pessoa preparada, mas vejo uma pessoa tão distante dos problemas que a gente levanta 

aqui, que é impressionante. Quando ele tratou da PEC 5 e dos agentes fiscais, deputado 

Caruso, eu percebi um distanciamento, me parece que foi tão difícil conseguir diálogo 

com o secretário, que parece que agora retomou, e se não consegue dialogar com uma 

categoria, mais de quatro mil agentes fiscais que são responsáveis pela arrecadação 

aonde vamos parar? Como que vai solucionar? Se não tiver o trabalho deles, não vai ter 

arrecadação. Se um secretário, um governo do estado, que não consegue dialogar com 

uma categoria que é responsável pela arrecadação e que tem dados que em 25 estados 

da União já foi atendido o pleito e aqui em São Paulo não consegue dar uma solução. E 

ontem nós vimos no plenário o líder do governo, o pronunciamento dele, e o presidente 

do PSDB, jogando um balde de gelo, de água fria em cima dos funcionários, que estão 

aí a tanto tempo lutando.  

Então eu percebo, secretário, que V. Exa. está sem força política, o governador é 

centralizador. E o governador criou um secretariado que chega ao ponto de ter um 

secretário da Educação que veio aqui na Assembleia ontem e ficou fechado dentro de 

uma sala de deputados e não veio para Comissão. Ele trabalhou junto com o governo 

manobrando para que não desse quórum na Comissão de Educação para vir tratar de 

assuntos educacionais do estado de São Paulo. Isso é um absurdo. 
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Quando vejo o professor João Chavez falando sobre as universidades, nós 

deveríamos ter um orgulho imenso de termos uma USP, Unicamp e Unesp aqui no 

estado de São Paulo. É o que tem de melhor no Brasil, de inteligência do Brasil. E eu 

sou da Comissão de Finanças e Orçamento desde 2006, quando nós começamos a 

percorrer o estado de São Paulo para fazer audiências públicas, e o Fórum das Seis 

estava em todas as audiências públicas. E tratando do quê? Tratando do que o senhor 

colocou aqui, justamente, da questão do ICMS, da questão dos aposentados, que é 

injusto. E não teve avanço, não tem solução. E o deputado Barros Munhoz, que eu 

respeito e gosto muito, por isso que eu falo sempre dele, ele coloca dos êxitos do estado 

de São Paulo, deputado Barros Munhoz, o estado de São Paulo é diferente, aqui é um 

estão de 200 bilhões de arrecadação. É a velha história do livro do professor, teólogo, 

grande Leonardo Boff, da questão da galinha e da águia, questão de visão. É óbvio que 

um estado como São Paulo tem que ter coisas boas para mostrar, mas dá para se fazer 

muito mais. E aí a gente tem que se apegar a questão da transparência que aqui em São 

Paulo não tem. Dá uma olhadinha no relatório do Tribunal de Contas do Estado, o que o 

relator colocou, o relator Sidadine colocou, o que ele cobra. E o que ele colocou agora 

são as mesmas coisas que outros relatores colocaram, infelizmente aqui na Assembleia 

Legislativa a gente fecha os olhos e a gente não analisa o que o Tribunal de Contas 

levanta sobre o estado de São Paulo. O problema aqui é que precisa de transparência. As 

desonerações, a cobrança aqui e a cobrança do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, é de saber quem foi desonerado, quanto que foi aberto mão de arrecadação, se 

esse setor é importante desonerar ou é um setor que não teria tanta necessidade, e o 

governo do estado de São Paulo, a Secretaria da Fazenda não passam esses dados para 

nós. 

Um dos questionamentos do Tribunal de Conta é a perda nas ações judiciais e a 

gente sabe da questão do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas, que em uma ação abriu 

mão de 230 milhões. E eu questionei o secretário de como é que funciona esse órgão. 

Aonde passa um boi, passa uma boiada. E o Tribunal de Contas está fazendo essa 

cobrança, que se perde demais. Como está o corpo jurídico do estado? Está dando 

atenção devida? Como está o funcionamento desse TIT? É isso que a população precisa 

saber, é isso que a Assembleia Legislativa precisa saber, é isso que as universidades 

precisam saber, é isso que o funcionalismo público tem que saber, aí eles vão fazer uma 

avaliação, se a reivindicação deles não está exagerada. Não está. Por quê? Porque é o 
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estado rico, o estado que arrecada, que outros estados contemplaram e aqui em São 

Paulo não contempla.  

E mais, o Tribunal de Contas chama a atenção também, e é um absurdo, como é 

que você tem uma estimativa em 2016 de arrecadação de 207 bilhões e você arrecada 

191 bilhões. Que diabo é isso? Quem estão consultando? Será que está consultando o 

presidente da Fiesp? O homem do pato? Será que a Secretaria de Planejamento do 

Estado não tem técnicos lá, de poder estimar, de poder avaliar? Você tem 7,5% a menos 

de arrecadação. Isso é um absurdo. Eu não quis entrar muito em detalhes, e falar mais 

uma fala política, que o problema aqui no estado de São Paulo é político. É um partido 

que está aí há 30 anos, administrando um estado riquíssimo, que poderia estar bem 

melhor a população, que os funcionários poderiam estar ganhando bem melhor, ser mais 

valorizados. Eu fico imaginando a relação do Secretário da Fazenda com a relação do 

seu funcionalismo. Esse distanciamento, esse desdém. O governador Geraldo Alckmin 

não está nem aí.  

Um caso desses do caso, dos funcionários da arrecadação, o governador já teria, 

chefe da Casa Civil, já deveria que ter recebido, já deveria que ter tido uma reunião com 

o governador. É isso que você tem que dar atenção. As universidades deveriam ter uma 

relação direta com o governador, além do secretário e a gente sabe que não tem. Então é 

isso que a gente está precisando, deputado Barros Munhoz, líder do governo, precisa de 

transparência, precisa colocar na cabeça que o estado de São Paulo é muito maior do 

que isso, é um estado rico, é o carro chefe dessa nação.  

Eu estava aqui do outro lado, nós estamos tratando junto com o presidente da 

EMAE de problema de uma balsa na Ilha do Bororé, lá na região do Grajaú, que liga o 

Jardim Eliana com a Ilha do Bororé. Sabe a reivindicação da população que levanta 

quatro horas da manhã? Com filhos? A reclamação deles é que a EMAE diminuiu a 

velocidade da balsa para economizar combustível. Aí quem demorava três minutos e 

meio, quatro minutos para atravessar a balsa, ida e depois o mesmo tanto volta, está 

demorando 20 minutos. Olha o desrespeito de um governo contra uma população, para 

reduzir custo, diminuir o combustível gasto na bolsa. 

 

O SR. - Obviamente não é no governo, deputado Enio Tatto, é tão absurdo que 

certamente... 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - A EMAE é de quem? 
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O SR. - É da direção da EMAE ou da secretaria competente, não é do governo. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Eu estou falando isso sabe por quê? Porque faz dez 

anoso que estamos falando do mesmo problema e não é resolvido. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Então vai ser. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Eu fico por aqui, Sr. Presidente, e agradeço, mas eu 

acho que o problema aqui é muito político, é um desdém. Governo Geraldo Alckmin, 

nos últimos dois três anos, principalmente, formou um secretariado sem condições 

políticas de tocar as suas pastas. Nós recebemos, a assessoria acompanhou, eu 

acompanhei um pouquinho, o secretário de esporte, gente, não é culpa do cara. 

Secretário de qualquer pasta, são secretários que não têm a mínima condição de tocar. 

Por quê? Porque o chefe é centralizador e não dá poder para tocar. E a gente percebe, o 

secretário da Fazenda aqui, com os funcionários, a forma como está tratando, é 

justamente isso que está acontecendo no Estado de São Paulo. Obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Com a palavra, deputado Jorge 

Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Boa tarde, senhor secretário, Srs. 

Deputados, senhores presentes. Senhor secretário, eu tenho sido bastante crítico nos 

últimos dias com relação a V. Exa., divergindo de pontos que foram colocados. E até, 

talvez, sendo deselegante em alguns momentos, é o meu jeito, quem me conhece, peço 

desculpas, eventualmente, por algum ato meu, mas eu tenho certeza que o que eu fiz foi 

para buscar o maior número possível de informações. Quero agradecer as palavras do 

deputado Barros Munhoz, mas agradeço e a admiração é reciproca porque o Barros 

também permitiu e abriu as portas para que a gente desenvolvesse uma tentativa de 

melhorar o projeto da forma técnica e sempre buscou não só dar elementos, mas cobrar 

do governo uma postura que nós estamos batendo e entendendo que não estava havendo 

até então. Agradecemos essa evolução mútua e a atuação do deputado Barros Munhoz. 

Anteontem, na segunda-feira, nós reiteramos e é só para esclarecer, essa questão 

do ofício dos 100 maiores devedores por setor. Porque eu, realmente, não tinha me 
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conformado com sua resposta, a Fazenda tem os números, tem que providenciar e é um 

direito dos parlamentares saberem e até conhece aqueles que serão beneficiados por 

uma lei que nós vamos votar. Então esse direito à transparência nós temos. E junto com 

esse direito à transparência, nós protocolamos anteontem também, um requerimento de 

informações pedindo também a relação dos últimos quatro anos dos benefícios e das 

renúncias fiscais e as respectivas justificativas. Porque a questão é a seguinte, hoje 

falávamos com a rádio CBN, até para votar e até para apoiar ou não apoiar a PEC 5, 

todos querem ganhar mais, então é óbvio que todo mundo vai apoiar, mas ninguém é 

louco de querer comprometer o estado. O problema é que justamente pela ausência de 

informações, ausência essa, inclusive, manifestada no próprio parecer do Tribunal de 

Contas do Estado, nesse ponto específico, pela omissão inicial dos 100 maiores 

devedores.  

O voto do parecer de contas do Tribunal do Estado, essa vizinhança toda que nós 

deputados passamos a ter com os funcionários da secretaria aqui na Casa, evidenciando 

para nós que não estamos lá dentro da secretaria, evidenciando uma falta de diálogo do 

setor. Tudo isso evidenciava que o governo omitia informações e não queria diálogo 

como é que nós vamos analisar se é possível votar a PEC 5 ou não votar a PEC 5 apenas 

em uma informação simbólica da Secretaria da Fazenda de que isso quebraria o estado. 

Então hoje, pela postura que foi tomada em relação a omissão de informações e a não 

transparência de dados, isso nos leva a crença de que as alegações da receita perderam 

totalmente a razão, carecem de fundamento. Ela não informa o que tem que informar, e 

quer que nós passemos a acreditar nos números que ela informa. Não dá para acreditar 

enquanto não houver de fato uma transparência e essa é a briga real. Que todos esses 

dados venham à tona para podermos ter acesso e fazer uma avaliação melhor de toda a 

situação.  

Eu conversei com o Barros até antes da minha fala, eu não estive presente o tempo 

todo aqui, peço desculpas, parece que V. Exa. já se comprometeu a remeter essa relação 

dos 100 maiores devedores por setor. Queria que V. Exa. reiterasse isso. Não sei se V. 

Exa. se comprometeu a informar também a relação de benefícios fiscais, de renúncias 

fiscais dos últimos quatro anos, queria ouvir do senhor se o senhor remete para cá esta 

relação ou não, queria ter essa certeza, até para que a gente possa, na Assembleia 

Legislativa, avançar na discussão dos dois projetos do Refis, a gente saber isso 

primeiro.  
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Queria também fazer um apelo ao senhor, secretário, apelar para o secretário 

humanitário rever a questão da nota fiscal paulista. Acho um aplicativo para se cadastrar 

muito legal, muito bom, mas as entidades dependem disso. Esse é um outro ponto que 

nos levantou dúvidas, por quê? Porque fica parecendo, secretário, é que o que o governo 

quer é que o dinheiro volte para o caixa do governo, saia um pouco das mãos das 

entidades, volte para o caixa do governo e o governo faça caridade do jeito que quiser. 

Isso é muito ruim. Todos os atos aqui, não informa os devedores, não informa os 

benefícios, frita as entidades e pega dinheiro de volta. Eu falei no plenário, me desculpe 

o que eu falei, ou o senhor é uma inovação ou o senhor está cumprindo ordens. Aí o 

deputado Barros Munhoz: “Caruso, isso não é um grande complô”, tomara que não seja. 

Parece que vindo as informações, dá uma pensada direito nessa questão da nota fiscal 

paulista. 

Eu fui questionado também da questão dos remédios na cidade de São Paulo. 

Vossa Excelência disse que a denúncia da CBN era absurda, que os valores dos 

benefícios concedidos pelas empresas de medicamento eram justos dentro daquilo que 

foi doado de remédio, mas eu não posso esquecer que depois da denúncia também 

houve uma explicação da secretaria de que, na verdade, foi doado 10% ou 15% só do 

medicamento. Então se é possível V. Exa. remeter por escrito para nós, com detalhes, 

para não termos mais dúvidas com relação a isso, se valeu a pena essa concessão ou 

não. Se houve erro, se não houve erro, acho que é importante. 

Outra, estudar também no seguinte sentido, se foi algo bom essa questão dos 

remédios, foi justo, toda a cidade precisa de remédio, então que isso seja estendido. Por 

que só a cidade de São Paulo merece receber doação direta de remédio das empresas e 

não os demais municípios?  

Acho que V. Exa. já falou com relação a isso, se já falou eu peço desculpas, eu 

queria ter a certeza de sua parte de que não vai haver a terceirização dentro da Secretaria 

da Fazenda dessa colheita de informação, dos dados sigilosos, desse acompanhamento 

nos Refis da vida, que houve a crítica por parte dos funcionário. Eu acho que isso 

comprometeria o sigilo do estado e além disso seria um desprestígio para toda a 

categoria dos funcionários dentro da Fazenda Estadual, se há esse compromisso de 

Vossa Excelência. 

E por última, queria pedir uma gentileza e ver se seria possível a sua pessoa, o 

Luiz Cláudio da CAT tem tido uma participação muito importante, hoje nós temos 

Colégio de Líderes, e alguns pontos, principalmente nessa emenda aglutinativa, há 
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algumas divergências, e até para algumas informações técnicas que os deputados 

eventualmente tiverem dúvidas na hora, que ele possa estar presente, se é possível ele 

estar presente hoje para ajudar a esclarecer essas questões todas. Era basicamente isso 

que eu tinha a dizer e aguardo seu posicionamento, secretário. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Carlos Giannazi, com a 

palavra. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Senhor secretário, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público aqui presente, gostaria de fazer algumas considerações e algumas 

perguntas aqui nesse pouco tempo que nós temos. Primeira consideração vai muito na 

linha do que o deputado Enio Tatto levantou, sobre a questão técnica, essa contradição 

entre o técnico e o político, eu gostaria de transferir esse debate também para a questão 

do orçamento. Para nós, o debate sobre o orçamento, antes de ser técnico, ele também é 

político, nós queremos disputar o orçamento. O orçamento público está em constante 

disputa pelas áreas sociais, pelos movimentos da sociedade que defendem o 

investimento desse orçamento que é produzido por toda a população nas áreas sociais, 

educação, saúde, na valorização de todos os servidores. E do outro lado nós temos o 

poder econômico também, as grandes empresas, você tem os interesses desses grupos 

que têm o poder do lobby, tem muita influência junto ao governo, junto ao parlamento, 

isso de forma geral, ano só aqui no estado de São Paulo. Então estamos disputando 

orçamento, queremos que esse orçamento nos seja direcionado para as áreas sociais, 

esse é o nosso compromisso, é o nosso papel, principalmente aqui na Assembleia 

Legislativa.  

Teve um tema que já foi muito debatido aqui, eu só quero reforçar esse debate em 

relação a falta de transparência das desonerações, dos incentivos e dos benefícios 

fiscais, dos tributos estaduais. Isso é muito grave e foi confirmado agora pelo relatório 

do Tribunal de Contas do Estado, que aprovou as contas do governador do ano passado, 

mas com ressalva. Existem muitas ressalvas que estamos estudando, mas uma delas é 

essa, dizendo que não há transparência. O Tribunal de Contas, que eu diria que é quase 

um órgão auxiliar, controlado pelo governo, aliado do governo, o próprio Tribunal de 

Contas não consegue esconder isso, que não há transparência, ninguém sabe qual a 

contrapartida, quais são essas empresas.  
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E confirmando isso, secretário, eu já apresentei aqui requerimentos de informação 

pedindo o nome das empresas, qual foi o valor da renúncia fiscal e qual foi a 

contribuição para a sociedade, a contrapartida para a sociedade. Eu recebi duas 

respostas aqui evasivas, protocolares, que não me responderam a essa questão da 

Secretaria da Fazenda, os dois requerimentos que eu fiz. E eles alegam o tempo todo 

sigilo fiscal. Então quem vai fiscalizar? O Tribunal de Contas não fiscaliza, não 

consegue, a Assembleia Legislativa que é um órgão fiscalizador, que tem a prerrogativa 

constitucional de fiscalizar o executivo não consegue. Então não tem transparência. E aí 

nós temos aberrações.  

Nós recebemos esse ofício da Secretaria da Educação, todos os deputados tiveram 

acesso, inclusive veio endereçado ao deputado Barros Munhoz, que fez a solicitação em 

nome da Assembleia Legislativa, dos 100 maiores devedores dos tributos estaduais, em 

um valor aproximadamente de 78 bilhões de reais. E muitas empresas aqui têm 

benefícios fiscais. A Sadia, por exemplo, deve um bilhão e 500 milhões de reais para os 

cofres públicos. Tem uma outra, essa distribuidora de carne São Paulo, deve um bilhão 

e 200 milhões de reais para o erário público estadual. E esse setor frigorífico e muitas 

outras aqui, que nós poderíamos ficar horas mostrando, frigorífico margem deve 606 

milhões para os cofres do estado. Uma aberração. Essa dívida ativa do estado que já é 

superior a 343 bilhões. Mas o que mais nos assusta aqui, nos deixa perplexos é que uma 

boa parte desses setores têm benefícios fiscais, não pagam tributos estaduais. Então quer 

dizer, dinheiro tem sim, acontece que o estado não está cobrando essa dívida e ainda 

está beneficiando esses setores que são devedores dos tributos estaduais. Eu queria que 

V. Exa. falasse sobre isso, como vê essa contradição, a empresa deve bilhões, é 

sonegadora e ainda recebe benefício fiscal, como é o caso dos frigoríficos, das 

mineradoras, da Ambev, das avícolas e outros setores que são beneficiados. Repito, não 

há transparência, nós não sabemos qual a contrapartida para os 42 milhões de 

habitantes. É uma colocação que eu quero fazer aqui. 

E a outra, secretário, é em relação ao não cumprimento da data base dos 

servidores. Nós aprovamos uma lei aqui, a Lei nº 12.391, em 2006, que não está sendo 

cumprida. Os professores, os profissionais da educação, por exemplo, estão há mais de 

três anos sem o cumprimento da data base salarial, sem a reposição das perdas 

inflacionárias. Isso também acontece com outros servidores da segurança pública, do 

sistema prisional, de vários segmentos do funcionalismo.  
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E o governo publicou em 2015 um decreto, o 61132, dificultando ainda mais a 

concessão de reajuste salarial. Eu até apresentei um PDL para revogar esse absurdo. O 

governo nem cumpre a data base e ainda apresenta um decreto para dificultar o processo 

de reajuste salarial. E também, logicamente, não dá para deixar de falar aqui do nosso 

apoio a PEC número 5. Nós defendemos a PEC, mas, sobretudo aqui, nesse momento 

também o cumprimento da data base salarial de todos os servidores estaduais. Eu 

gostaria de saber por que ela não está sendo cumprida. Se tem isenção fiscal para esses 

grupos econômicos, se no ano passado nós, praticamente, disponibilizamos 15 bilhões 

do orçamento para essas empresas, para o poder econômico, sem transparência 

nenhuma, porque que não tem dinheiro para bancar a data base, a Lei nº 12.391, e para 

aprovar a PEC número 5. Gostaria de fazer essa pergunta para Vossa Excelência. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Marco Vinholi, com a 

palavra. Antes gostaria de registrar a presença do prefeito Adilson de Valetin Gentil, 

obrigado pela presença de V. Exa. aqui nesta Comissão. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Também queria anunciar a presença aqui, com 

muita satisfação, de uma pessoa que foi vereador diversas vezes na cidade de São Paulo, 

conselheiro do Tribunal de Contas do município, nosso querido Antônio Carlos Caruso, 

que é pai do nosso grande deputado, Jorge Caruso.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado pela presença de Vossa 

Excelência. Deputado Marco Vinholi, com a palavra. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Muito bem, muito boa tarde. Saudar o 

secretário, meus pares, os membros aqui da secretaria presentes aqui na Assembleia. O 

deputado Barros Munhoz falava um pouco aqui do “non ducor duco”, e que se a gente 

falar em finanças públicas, o estado de São Paulo conduz sim. O equilíbrio apresentado 

nas contas públicas, diferente do que aconteceu no país nos últimos anos, em que o 

equilíbrio entre a despesa sendo reduzida, com planejamento, seguindo as secretarias de 
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estado, com o planejamento do que vai ser gastado ao longo do ano, aquilo que é 

possível ser utilizado faz a diferença no equilíbrio do estado e São Paulo. 

Teve um chefe meu, secretário, que foi trabalhar em Brasília no início desse 

governo, quando chegou lá ele falou: “eu nunca vi um negócio desse”, “mas como 

funciona?”, “aqui se conveniava o quanto era humanamente possível se fazer papel”, e o 

estado de São Paulo é diferente, aqui com a crise financeira que acometeu o nosso país, 

através de planejamento, através de equilíbrio, através de redução importante e de 

despesas do estado de São Paulo, conseguimos chegar hoje em um estado equilibrado, 

pagando funcionário em dia, diferente do estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do 

Rio Grande do Sul, que não fizeram a lição de Casa feita aqui. Então primeiro saudar a 

gestão financeira do estado de São Paulo, o planejamento financeiro saudável tocado 

pela secretaria e pelas outras secretarias do estado de São Paulo também. 

Dizer aqui também, comungando com outros parlamentares da nossa preocupação 

com o novo formato da nota fiscal paulista, o aplicativo. Para vocês terem uma ideia, 

hoje, 20% dos recursos das Apaes do estado de São Paulo vêm da nota fiscal paulista. 

Mas dizer também que fiquei feliz com a expectativa do secretário de poder dobrar a 

arrecadação feita hoje na nota fiscal paulista e que vem estudando formatos que possam 

aí credenciar o CPF do contribuinte para que seja um constante contribuinte daquela 

entidade ou daquele setor. Queria pedir ao secretário que pudesse receber a federação 

das Apaes. Hoje a tarde a Cristiane estará aqui, ela tem vindo a esta Comissão 

sistematicamente para conversar com os deputados tamanha a preocupação das Apaes 

do estado de São Paulo com essa questão da nota fiscal paulista. Registrar também o 

pedido dele, se a gente puder estender um pouquinho esse prazo, já definiu? Até 

dezembro? Excelente. Se a gente puder estender esse prazo acataria muito bem a 

demanda da Apae e das entidades da assistência social de modo geral do estado de São 

Paulo que também querem entender e participar mais ativamente desse diálogo em torno 

da nova nota fiscal paulista. 

Dizer aqui e parabenizar o deputado Barros Munhoz e os outros deputados desta 

Casa, eu também participei, mais timidamente, mas participei, da construção do projeto 

253, um projeto que vem para esta Casa aperfeiçoando o modelo do estado de São 

Paulo e que os deputados desta Casa contribuíram muito para que a gente chegasse a 

esse estágio. Cumprimentar o Barros, cumprimentar aos deputados desta Casa pelo 

acúmulo que chegamos. Barros falava aqui um pouquinho da guerra fiscal.  
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Recebi a um tempo atrás distribuidores de remédio aqui do estado de São Paulo, 

acredito que também estiveram lá na secretaria, hoje a gente tem uma guerra violenta 

entorno da distribuição de remédio no estado de São Paulo, estados vizinhos nossos 

fazendo entrar pelas nossas divisas em que a relação entre o que é distribuído aqui e o 

que é consumido em São Paulo tem tido uma diferença muito grande. Pedir atenção do 

secretário para que coloque sua fiscalização em cima disso. 

Queria aqui também, fiz isso em plenário e faço aqui, cumprimentar o secretário, 

cumprimentar o governo do estado de São Paulo pela aprovação no Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, das contas do governo. Aprovação que não é feita somente pelo 

conselheiro, mas eu tenho aqui e puxei voto, favorável também da ATJ, da SDJ, do 

Ministério Público de Contas e dos órgãos técnicos que trabalham como carreira no 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. De forma técnica e aqui, eu separei um 

trecho do voto do conselheiro que diz: a diretoria de contas atestou que todos os 

documentos exigidos pela instrução do tribunal foram regularmente trazidos aos autos, 

fato que permitiu de sua parte o exame de documentação e a consequente elaboração 

dos relatórios favoráveis.  

Então eu queria adicionar a isso, achei aqui uma matéria em que foi considerado o 

estado de São Paulo com um nível de transparência fiscal similar ao de Portugal, 

apontado pelo BID e pelo FMI. Recentemente a pesquisa fiscal transparency evaluation 

do Fundo Monetário Internacional, considerou os dados do estado de São Paulo como 

referência, melhor do que os outros estados da federação e referência... 

 

O SR. - ...me permite um aparte, deputado. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Claro. 

 

O SR. - Eu também gostaria de mencionar que o ranking feito pela CGU da nota 

dez à transparência do estado de São Paulo. E o ranking feito pelo Ministério Público 

Federal dá nota 9,7 à transparência. Embora eu concorde em parte com o deputado Enio 

Tatto e com o deputado Giannazi, nós precisamos melhorar ainda muito mais. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Sem dúvida. Mas eu queria registrar aqui 

os bons índices considerados por agências internacionais, que consideram o estado de 

São Paulo uma vanguarda no Brasil em termos de transparência fiscal. 
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Eu vi uma matéria do dia 21 do seis, sobre três ações de recuperação fiscal no 

valor, pegando 79 contribuintes para buscar 260 milhões de reais em torno dessa 

operação chamada três em um, queria questionar como foi, se teve andamento nisso, se 

obtivemos sucesso. E dizer que eu acredito que nós temos que aperfeiçoar cada vez 

mais o sistema de transparência, mesmo com esses índices positivos. Acredito que a 

ponderação em torno dos maus pagadores. E nós fizemos aqui uma discussão em cima 

do 253, importante, se a gente poderia ter instrumentos que coibissem empresas que 

são, por exemplo, já estão como uma JBS, como que já estão sendo investigadas pelo 

Ministério Público com ações adiantadas no estado brasileiro, que pudesse ter algum 

tipo de trava nesse projeto, não achamos, mas levamos essa preocupação ao secretário. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Secretário, devido ao passar da hora, 

gostaria das suas considerações finais diante das perguntas também de todos os 

deputados. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Como disse no começo, vou pedir novamente 

desculpas por ter restrição de horário aqui. E agradecer todos que participaram, todas as 

perguntas. Já também dizer que caso alguma das perguntas que tenha sido levantada 

aqui, um pouco pela minha necessidade de responder de maneira curta ano for 

satisfatória a resposta, se o deputado que fez a pergunta achar que ficou faltando alguma 

coisa, continuo à disposição e a gente pode marcar uma conversa para tratar do assunto, 

se necessário, com mais profundidade, eu vou tentar aqui responder de maneira 

organizada todos os questionamentos. E peço desculpas também se caso esqueça 

alguma coisa que tenha sido perguntada, que acabe pulando ou esquecendo. 

Vão tratar do assunto que tem sido repetido e com razão que é a questão da 

transparência dos benefícios fiscais, das exonerações. O deputado Marco Vinholi 

adiantou uma coisa que eu também ia falar, em geral nós somos um estado 

extremamente bem avaliado, tanto pelo FMI, pelo BID, pelo CGU, Ministério Público 

de Contas, com relação as transparências, isso apareceu inclusive no voto, na aprovação 

das nossas últimas contas também, grandes elogios com relação a gestão fiscal e a 

qualidade dos nossos dados fiscais e financeiros. Mas isso não quer dizer que a gente 

não possa melhorar. Tanto queremos melhorar e neste processo de revisão de benefícios 

que eu tomei a iniciativa de fazer, a partir da minha chegada na secretária, nós 

reduzimos e cortamos vários benefícios em quatro rodadas que já ocorreram nesses 
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últimos meses, a gente está com um trabalho de muito mais fôlego interno, 

desenvolvendo uma metodologia que seja robusta o suficiente e com o devido cuidado 

para a gente poder estimar, mensurar e reportar com mais detalhes do que a gente já 

reporta. Não é que não reportamos, reportamos. Existe um anexo na LDO com as 

difamações, parte dessas informações foram mencionadas aqui pelos deputados, mas 

nós vamos melhorar isso. Eu vou propor o seguinte, fiz à pouco tempo uma discussão, 

mais uma rodada de discussões com a equipe técnica sobre a metodologia, a proposta 

que eles estão desenvolvendo, ela deve avançar mais um pouco ao longo das próximas 

semanas, e acho que aí estará em um ponto em que nós podemos trazer, já era a nossa 

intenção levar a discussão com outras áreas do governo, com planejamento, outras 

secretarias que cuidam dos setores que recebem os benefícios para que elas também 

fossem informadas deste avanço na nossa capacidade de medir os benefícios e dar 

transparência a eles. Já queria levar esse debate também para o Tribunal de Contas do 

Estado. E se os senhores acharem importante, necessário, trazemos esse debate também, 

apresenta, e vocês nos ajudam a melhorar essa nossa metodologia para criar a 

transparência que está sendo pedida com razão aqui pela Casa, acho que isso vai 

enriquecer o nosso debate e a nossa governança sobre esse processo de concessão, de 

benefícios e revisão dos benefícios, que um benefício pode ter sido justificado em um 

dado momento no passado, ter cumprido um papel importante de geração de empregos, 

desenvolvimento econômico, mas que aquela indústria já não precisa daquilo, ou 

precisa, enfim, podemos fazer esse debate, acho importante que a Casa, de fato tenha, e 

todos nós enquanto sociedade, tenhamos mais dados, mais informação para poder fazer 

essa discussão.  

Queria também enfatizar que não é uma questão trivial, esse é um movimento, a 

criação do conceito de gastos tributários é uma coisa que vem dos anos 60, pesquisa 

acadêmica dos Estados Unidos. Foi só na segunda metade dos anos 70 que os Estados 

Unidos conseguiram começar a reportar um demonstrativo de gastos tributários junto ao 

orçamento, no caso, do governo federal americano. Este mesmo trabalho que é feito nos 

Estados Unidos foi paulatinamente se difundindo em outros países da OCDE ao longo 

dos anos 80, 90. Mesmo alguns países da OCDE estão atingindo um patamar mínimo, 

parecido com o nosso agora. A receita federal, instada pelo Tribunal de Contas da União 

tem um trabalho de desenvolvimento de uma metodologia e aumento paulatino da 

informação e da transparência, mas justamente porque se trata de uma questão 

intrincada e de difícil solução do ponto de vista de metodologia, tem que ser feita com 
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cuidado, está sendo feita, vamos continuar fazendo e se puder haver a contribuição da 

Casa para melhorarmos esse processo, agradeço o Tribunal de Contas, já está fazendo o 

seu papel, e está nos ajudando cobrando que a gente tenha isso e esse trabalho continue 

e independa da vontade de um outro secretário, mas seja uma coisa que o estado faz 

como deveria fazer mesmo e já vem fazendo há alguns anos, nós vamos continuar 

evoluindo. 

Acho muito importante também na linha das contribuições da Casa, o que o 

deputado Barros Munhoz mencionou que foi particularmente esse artigo novo que 

estamos incluindo no projeto dos parcelamentos, vedando a participação de algum 

contribuinte que tenha rompido parcelamento acima de um certo limite, abaixo de um 

terço do que estava sendo parcelado nos parcelamentos futuros. Acho essa uma trava 

importante, uma ideia ótima e que nós estamos incorporando. O trabalho conjunto, 

inclusive, de discussão das assessorias com as nossas equipes técnicas é que permitiu 

que a gente chegasse nessa redação que agora me parece bastante robusta, adequada e 

que faz exatamente esse mecanismo da trava que era necessário e que agora acho que a 

gente consegue implementar de maneira bem robusta. 

O deputado Enio Tatto fez aqui uma crítica com relação a distância em relação 

aos funcionários e servidores da Fazenda. Deputado, tanto acho importante haver 

diálogo, que fiz mais de uma rodada de reuniões com todos os sindicatos que tem 

representação dentro da secretaria, sindicatos e associações. E também queria registrar, 

e por isso tenho, inclusive, recebido no corredor da secretaria, de vez em quando cruzo 

com um ou outro funcionário que toma inciativa de vir fazer elogio do qual eu fico 

orgulhoso. Estamos fazendo um processo de planejamento estratégico e revisão do 

planejamento dentro da secretaria com enorme participação. O processo de 

planejamento estratégico e de revisão do nosso planejamento estratégico foi desenhado 

propositadamente para exigir interação constante com todos os funcionários da Casa. 

Então nós já tivemos três rodadas de interação com todos os servidores, oportunidade 

para que eles contribuam para o planejamento estratégico, seja na definição de qual é a 

nossa visão para os próximos quatro anos, depois da definição dos objetivos estratégicos 

que vão nos permitir atingir essa visão e mais recentemente na definição de 28 projetos 

estratégicos que serão o foco do trabalho da secretaria ao longo dos próximos anos. Não 

foram dezenas, foram centenas de contribuições ao longo desse processo em que a 

gente, óbvio, é uma secretaria que tem um certo tamanho, um número grande de 

servidores, é impossível que o secretário possa pessoalmente conversar com cada um 
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dos seis mil. Mas na medida do possível e através de um processo organizado, e usando 

as ferramentas adequadas, nós estamos consultando e queremos e pudemos contar com 

a contribuição e a colaboração de todos os funcionários nesses projetos e nessa 

discussão do planejamento estratégico que é a parte mais fundamental de estruturação 

do nosso trabalho, e é um trabalho que felizmente está andando muito bem, com muita 

participação. E que continuará sendo feito de maneira participativa.  

Houve também, por parte do deputado Enio Tatto, um questionamento a respeito 

do funcionamento do TIT. Acho que na vez passada, deputado, procurei responder que 

o caso específico mencionado e o Luiz Cláudio também explicou que não era um caso 

preto no branco, de que havia... O Fisco tinha razão, o contribuinte tinha razão. O 

processo do TIT é justamente um processo pelo qual existe uma câmara de julgamento 

com participação da sociedade e representantes da sociedade civil, para que a gente 

possa ter o equilíbrio entre a vontade e o esforço nosso de arrecadar, versus a proteção 

dos direitos e a interpretação da legislação de uma forma que seja equilibrada. O TIT 

pode ser melhorado? Claro. Tanto pode ser melhorado que faz parte, nos projetos que 

estão em discussão aqui, um conjunto de propostas de melhoria do funcionamento do 

TIT, para que ele possa ser mais célere, para que a gente possa ter incentivos à 

produtividade do juiz e do TIT. Acho que esta questão do TIT, o debate que está 

acontecendo aqui em torno do projeto nos ajuda nisso. E se houverem outras ideias de 

coisas que a gente possa fazer na esfera mais administrativa, estamos já fazendo 

melhorias, mas queremos fazer, porque todo o processo pode ser melhorado sempre. 

Mas no caso do TIT com necessário equilíbrio entre a nossa necessidade de arrecadação 

e proteção do que seja o contribuinte com relação aos seus direitos e no cumprimento 

adequado da lei.  

Para colocar de outra forma, às vezes o fiscal erra, e não tem má fé nisso, não se 

trata disso. Mas às vezes o fiscal tem uma interpretação, ele aplica um auto de infração 

que foi aplicado de maneira equivocada. O TIT está lá para corrigir exatamente isso. E 

existe um processo de revisão na esfera administrativa, antes, inclusive, dos processos 

chegarem ao TIT, para juntamente podermos manter esse controle de qualidade. 

O deputado mencionou rapidamente a questão do erro na estimativa de 

arrecadação, entre aquilo que é colocado no orçamento e aquilo que a gente 

efetivamente arrecadou, aí é uma combinação de, talvez, no momento que a gente faz a 

peça orçamentária com um pouco de otimismo em excesso, com relação a quanto a 

economia ia crescer, no caso quanto ela não ia cair tanto, mas caiu. E o desempenho 
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efetivo da arrecadação e que, infelizmente tem frustrado as nossas projeções no 

orçamento. Com sorte o país atravessa esse período muito turbulento e penoso para nós, 

e daqui a pouco a gente pode eventualmente voltar a ter essa situação em que a gente já 

teve no passado e de sobra de arrecadação, orça em um patamar a economia se 

comporta melhor... 

 

O SR. - ...permita, secretário, eu fiz esse questionamento pelo seguinte, é normal 

nos outros anos de ter três, quatro bilhões de arrecadação a mais no período do Lula, e 

também nos últimos dois anos de crise, dois, três bilhões a menos de arrecadação. O 

problema é que em 2015 foram 12 bilhões a menos, alguma coisa está errado. E aí ao 

mesmo tempo só queria fazer um comentário, deputado Marco Vinholi colocou, quando 

o Fernando Henrique entregou o governo federal, a arrecadação de São Paulo era 53 

bilhões, depois de dez anos do governo do PT, foi para 192 bilhões, isso já diz tudo. De 

53 pulou para 192 bilhões a arrecadação do estado de São Paulo. 

 

O SR. - Secretário, se me permite também, só pela oportunidade. É lógico que 

não vou comparar São Paulo com Itapira, seria profundamente injusto. O senhor não 

perguntou com quem. Mas brincadeira a parte, nós precisamos dar um jeito, com todos 

os recursos modernos que nós temos, de mandar o orçamento em outubro e não em 

setembro. Vira jogo quase de adivinhação em um país como nós estamos. Sinceramente, 

é uma sugestão. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Obrigado pela sugestão, deputado. Com relação, e 

retomando aqui os pontos, os remédios, deputado Caruso que questionou aqui a isenção 

que foi dada para os remédios doados à prefeitura de São Paulo. Havia uma estimativa 

de um certo montante de doação de remédio, e lembrando que essa dificuldade foi da 

prefeitura de São Paulo, o programa todo e essa doação de remédios foi algo que foi 

implementado e executado pela prefeitura. Tudo o que nós fizemos foi a pedido deles 

permitir que as doações de remédios, em um momento de necessidade da prefeitura, 

fossem isentas de imposto do ICMS porque, de fato, as empresas estavam doando 

remédio e teriam que pagar para doar em um momento de necessidade da população de 

São Paulo.  

Havia uma estimativa inicial de que essa isenção chegaria a um montante de 65.7 

milhões na projeção do que era a expectativa de volume de doações por parte da 
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prefeitura. Como o volume de doações que efetivamente se concretizou foi bem menor, 

a isenção foi de cerca de dois milhões de reais, mas havendo necessidade a gente pode 

detalhar ainda mais esses dados. 

Com relação a isso ser feito para outras prefeituras ou não, o caso da prefeitura de 

São Paulo foi um contratempo do ponto de vista de atraso no processo de licitação de 

remédios em uma mudança de governo. Era uma situação muito específica, essa doação 

já não é isenta de impostos mais porque inclusive o decreto que a gente usou para 

instituir essa doação, usou uma janela de tempo de alguns meses apenas porque era um 

problema pontual de transição de governo que a gente achou que era razoável fazer isso.  

O deputado Caruso infelizmente não estava aqui quando eu comecei a minha 

explanação, que eu fiz questão de enfatizar que não vai haver privatização de dados dos 

contribuintes paulistas, muito menos privatização da gestão dos bancos de dados. Nós 

temos o maior cuidado. E não é questão de vontade do secretário que está lá ou não, o 

corpo técnico da secretaria e os fiscais, em particular, são muito zelosos do sigilo fiscal 

dos contribuintes, felizmente. Com relação ao sigilo não houve e nem haverá nenhuma 

ameaça para os contribuintes de violação do seu sigilo, e com relação a gestão dos 

dados, o que nós estamos procurando é fazer com que ela possa melhorar, que os bancos 

de dados da secretaria como um todo sejam mais integrados, até para a gente poder dar 

conta melhor de pedidos de informação de vocês, mas será sempre feita por secretários 

públicos. 

 

O SR. - Secretário, na audiência passada deu a entender, ficou no ar essa questão 

em aberto, por isso a insistência da pergunta. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Tudo bem. Aproveito e agradeço para poder 

enfatizar e esclarecer isso novamente.  

O questionamento do deputado Carlos Giannazi com relação a data base dos 

servidores. Deputado, os tempos não são fáceis, e como já outros deputados aqui 

enfatizaram, felizmente o estado tem conseguido manter investimentos em um patamar 

bastante elevado, não tem atraso de fornecedores e não tem atraso de salários ou 

pensões e aposentadorias. Um outro deputado aqui questionou um pouco antes a 

questão dos déficits orçamentários que a gente vem acumulando desde 2011 e que 

ficaram mais expressivos, obviamente, justamente nos anos de crise. Em um contexto 

em que nós estamos tendo que utilizar um pouco das nossas reservar acumuladas em 
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anos de vacas gordas para anos das vacas magras, o estado tem que fazer escolhas 

difíceis, escolhas penosas. E a escolha de não haver reajuste de salário nos últimos três 

anos, estamos no quarto agora, é certamente uma das escolhas mais penosas e difíceis 

que o estado está tendo que fazer e implementar.  

Eu venho uma família de funcionários públicos. Meu pai foi professor da Esalq, 

se aposentou por lá, meu irmão, um é médico, teve a sorte de seguir essa carreira, é a 

vocação dele, é médico no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, minha 

irmã é professora no departamento de música da Universidade de São Paulo, eu tenho 

um cunhado professor de música na Unesp. Se eu for contar primos, tios, sobrinhos, 

essas coisas, aí não para. E com orgulho. E eles estão sofrendo diretamente. Mas eu 

acho que a boa gestão fiscal e financeira acontece justamente porque não há aqui 

populismo com o orçamento público, não há promessa vazia de que vai ter reajuste, vai 

ter aumento e depois a gente não consegue cumprir. É penoso, é difícil, mas eu acho 

preferível a gente ter essa gestão responsável e correta do que criar uma situação que 

essas contas são pagas, de uma forma ou de outra. Quando há déficit, e o déficit é 

recorrente e a situação se deteriora, acaba sendo paga na forma do serviço que não 

acontece, do salário que não é pago, do salário que é atrasado. Então é ruim? É muito 

ruim. Mas eu acho que é preferível estarmos com as contas sobre controle e bem 

equilibradas.  

Dois últimos pontos, deputado Marco Vinholi, já pedi aqui, o Carlos Ruggeri, 

encarregado da área de nota fiscal paulista, receber a federação das Apaes hoje à tarde, 

então está lá à disposição, na Secretaria da Fazenda para poder receber, esclarecer, 

discutir e ver as sugestões de melhoria que as Apaes tenham. E também explicar melhor 

o programa, porque é uma mudança grande, mas importante para acabarmos com a 

indústria de atravessadores que estavam ficando com o recurso que deveria ficar com as 

entidades. 

E uma boa notícia, com relação a fiscalização, enquanto estávamos aqui 

debatendo e discutindo, foi disparada mais uma das nossas operações de fiscalização, 

bem executada, pelo relato que o Luiz Claudio acabou de me fazer, no setor de 

medicamentos. É um setor onde, de fato, há problemas, nós sabemos que é um setor que 

exige mais fiscalização e estamos fazendo, assim como vamos continuar fazendo em 

alguns outros setores que tem alguma complexidade, alguma propensão a desvio mais 

elevado. Mas ao mesmo tempo, e para encerrar, para que a gente possa, no caso do bom 

contribuinte, do bom pagador, da empresa séria, da empresa que paga seus tributos, que 
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não precisa de parcelamento, a gente possa fazer um tratamento diferenciado e mais 

condizente com o comportamento de quem é bom contribuinte e quem cumpre com sua 

obrigação de pagar imposto. 

Pelas minhas notas acho que cobri tudo. E de novo, se deixei de cobrir, estou à 

disposição lá na secretaria para novas conversas. Muito obrigado. 

 

O SR. - Agradecemos a presença do secretário Hélcio Tokeshi. E registrando a 

presença do vereador Omero Marques, do prefeito José Roberto Ronque de Palmital. 

Encerramos a presente sessão. Mais uma vez agradecendo muito a sua presença, a sua 

tranquilidade. E da minha parte, São Paulo tem orgulho do secretário da Fazenda que 

tem.  

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Muito obrigado. 

 

O SR. - Muito obrigado, está encerrada a presente sessão. 

 

* * * 

 

 

 


