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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 

24.10.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Aberta a 13ª Reunião 

Extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da 3ª Sessão 

Legislativa da 18ª Legislatura, convocada com a finalidade de ouvir o secretário de 

Estado da Fazenda, o Sr. Hélcio Tokeshi, que irá demonstrar o cumprimento das metas 

fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2017, conforme previsto no parágrafo 

quarto do Art.9 da Lei Complementar 101, de quatro de maio de 2000.  

Nosso secretário já se encontra entre nós, e imediatamente vamos dar a palavra 

para ele. O senhor terá de 20 a 30 minutos para fazer sua exposição. 

 

O SR. TEONÍLIO BARBA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Pela ordem, deputado 

Teonílio Barba.  

 

O SR. TEONÍLIO BARBA - PT - Só para saber. Nós vamos continuar a reunião 

anterior? Você suspendeu por um período até chegar o secretário, e depois estaria 

convocando outra um minuto após o encerramento com ele. Quero saber o que estamos 

fazendo agora.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - O que estamos fazendo 

agora é uma Sessão Extraordinária para ouvir o secretário da Fazenda. A ligação com o 

que estávamos fazendo é que um minuto após o encerramento desta sessão, 

prosseguiremos à sessão que foi suspensa e interrompida.  

 

O SR. TEONÍLIO BARBA - PT - Eu queria saber porque quero pedir vistas do 

item um.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Nós vamos voltar para 

aquela sessão um minuto depois.  

 

O SR. TEONÍLIO BARBA - PT - Ok, é porque nós ficamos aqui sem saber o 

que estava acontecendo.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Foi anunciado pela 

presidência que suspenderíamos a sessão e voltaríamos um minuto após atender o 

secretário da Fazenda. Sr. Hélcio Tokeshi, com a palavra. Fique à vontade para fazer a 

exposição aos Srs. Deputados. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Sr. Presidente, é sempre um prazer estar aqui nesta 

Casa na função que me cabe de prestação de contas. Felizmente o Estado de São Paulo 

pode prestar contas com tranquilidade, sem sobressaltos ou sustos. É isso que terei o 

prazer de relatar aos senhores. Agradeço os demais deputados aqui presentes, que muito 

me honram, pela oportunidade de eu fazer essa prestação a eles, e através deles e desta 

Casa, à sociedade do cumprimento das nossas obrigações do ponto de vista fiscal e do 

equilíbrio financeiro do Estado. Sem mais delongas, vamos lá.  

Como sempre, dividimos a apresentação em quatro grandes blocos. Vamos falar 

do resultado até o final do segundo quadrimestre do ano; falamos de receitas, depois 

despesas; os resultados fiscais, o equilíbrio; e por fim, a parte mais estritamente ligada à 

obrigação legal de demonstração de que todos os limites da Lei de Responsabilidade 

Fiscal estão sendo respeitados. Começando pelas receitas. 

Aqui temos os grandes números globais. Aqui os dados estão todos acumulados 

até o segundo quadrimestre. Comparamos o segundo quadrimestre de 2016 com o de 

2017. Acho que aqui vale a pena dar uma primeira notícia, porque finalmente no final 

do segundo quadrimestre deste ano, pela primeira vez num período de quase dois anos, 

o número de variação em termos reais ficou... Não é um numerão positivo, mas ficou 

positivo. Isso é uma ótima notícia, assim como o resto do país ou o grosso dos setores 

deram primeiros sinais, aquela folhinha verde e pequenininha de que está chegando a 

primavera depois do inverno.  

Adiantando, a recuperação está se consolidando e vai começar a se refletir de 

maneira consistente em nossos números do terceiro quadrimestre e no final do ano. Esse 
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lado é o cheio do copo. O lado vazio é que é uma recuperação, mas não falamos de uma 

explosão, um ciclo pujante de crescimento. É uma recuperação. Melhor do que nada, 

mas não é um grande vigor. Então toda cautela e cuidado ainda é de bom tom. Abrindo 

um pouco mais, vamos pegar só a parte de receitas correntes. Podemos ver que o que se 

destaca são três crescimentos maiores; um no ITCMD, outro de quase 15% na receita 

patrimonial, e por fim um crescimento de dois dígitos das demais receitas correntes. 

O do ITCMD houve um caso de um processo envolvendo uma quantia muito 

grande de transferência de recursos, mais o efeito do programa de parcelamento, que 

explica esse crescimento bastante bom. A receita patrimonial, isso aqui é o bom 

trabalho do Estado no programa de concessões, então é nessa linha que se registra as 

outorgas pagas em concessões. Isso explica o crescimento maior dessa receita. E nas 

receitas correntes temos a combinação do efeito dos dois parcelamentos; o PEP do 

ICMS, IPVA e demais taxas, incluindo o PPD.  

Aqui também cabe primeiro o agradecimento à Casa, porque foi decorrência de 

um projeto de lei, no caso do PPD, aprovado aqui, que possibilitou que déssemos esse 

alívio aos contribuintes, para eles regularizarem suas situações nesse momento em que 

está todo mundo bem apertado, e precisando um pouco de respiro, e o trabalho muito 

bom e competente feito pela nossa administração tributária. O Luiz Cláudio está aqui, e 

em nome dele queria agradecer ao esforço que a Casa fez para viabilizarmos o programa 

e o parcelamento em tempo recorde, e depois atender os direitos dos contribuintes, que 

queriam receber esse alívio. 

É bom lembrar que isso não só foi bom para o Estado, como muito bom também 

para os municípios. Como consequência, até o dia seis de outubro transferimos meio 

bilhão de reais para os municípios em função do dinheiro adicional arrecadado no PEP e 

no PPD. Acho que aqui foi uma medida correta, no timing correto, porque ajuda nesse 

processo de recuperação. Enfim, todos nós podemos nos congratular pelo esforço 

conjunto para conseguir fazer isso. 

Só para dar um pouquinho mais de detalhe, o ICMS é o carro chefe do Estado e 

responsável pelo grosso das nossas receitas. Como está o desempenho do ICMS por 

setor econômico? Aí aparece no gráfico, na página seis, a recuperação que já vem 

acontecendo de maneira um pouco mais forte e consistente em comércio e serviços, e o 

processo que também ajudou nos últimos períodos. Agora a indústria aparece nesse 

processo de mais longo prazo, e isso continua durante o período de 16 e 17. Indo para 
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outro grande componente de receitas, eu tinha falado das correntes, e agora falarei das 

de capital. 

O que eu gostaria de comentar aqui é que temos uma queda, porque o componente 

grande aqui são as operações de crédito, os empréstimos que tomamos. A queda de -

10% nas operações de crédito em termos reais, tem uma implicação direta em nossa 

capacidade de investimento. Um pouco mais para a frente quando falarmos das 

despesas, vou fazer a associação dessa queda no item principal das receitas de capital, 

dos empréstimos, com o que conseguimos. Felizmente conseguimos fazer muito, mas 

poderíamos ter feito um pouco mais de investimentos, se não fosse pela restrição nas 

operações de crédito. Isso não é por vontade nossa, porque temos contas em dia e 

capacidade de endividamento. 

A sistemática que o governo federal vem adotando com relação a política de 

concessão de créditos, e mais importante, a metodologia que eles estão usando para 

fazer o rating de crédito dos Estados é injusta e punitiva para o Estado de São Paulo. 

Esse -10 no item principal de receitas de capital é efeito da política do governo federal. 

Essas são as linhas gerais do ponto de vista de receitas. Agora no segundo bloco vamos 

falar das despesas de maneira geral. 

Na página oito a informação importante é de que a execução do orçamento 

continua com toda a normalidade. As secretarias e áreas do governo conseguem, tem a 

tranquilidade e a segurança de que o que está no orçamento é o número e dinheiro que 

eles podem executar. Vão empenhando, e daquilo que é empenhado nós liquidamos - e 

aqui as diferenças das porcentagens são pura e simplesmente o processo normal de 

tramitação, e em seguida rapidamente já tem o pagamento. O Estado de São Paulo tem 

tranquilidade para fazer um orçamento que não é peça de ficção, pelo contrário, é de 

verdade, executar esse orçamento e pagar não só seus funcionários, mas também 

fornecedores e parceiros do Estado de maneira regular e tranquila, sem sustos e 

sobressaltos. E sem ficar empurrando com a barriga e jogando coisas para restos a 

pagar.  

Do ponto de vista da execução estamos totalmente tranquilos e em dia. No que 

estamos gastando? Aí aparecem as despesas totais abertas para os grandes itens. Neste 

ponto, de maneira geral, está claro que continuamos seguindo na linha da prudência e da 

cautela, fazendo o controle estrito de despesas, e isso aparece na forma de reduções 

importantes. A última coluna está toda em negativo, inclusive essa linha do 

investimento. Esse é o link que eu queria fazer. Esse -12 em investimentos é, em larga 
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medida, explicado não pelo fato de não termos projetos. Óbvio que temos coisas das 

quais gostaríamos de investir mais - metrô, trem, saneamento, mas aqui nós 

efetivamente batemos na restrição da prática do governo federal, e não conseguimos 

rating. Ou melhor, temos bom rating, se não é o rating do governo federal, é das 

agências de créditos. Quando eles nos avaliam enquanto Estado independente, nos 

dariam notas até mais altas do que o governo federal. Mas o governo está usando esse 

mecanismo para restringir quanto de crédito podemos tomar com aval deles, e isso está 

segurando nossos investimentos. 

Para outras áreas, onde eu queria dar destaque é para juros e encargos da dívida e 

a amortização da dívida, onde tem quedas significativas. A explicação disso é que 

infelizmente houve um movimento consertado de todos os Estados, e em meados de 

2016 todos os Estados assinaram um acordo de renegociação de dívida com a União. 

Isso explica essa redução importante de juros e encargos. Como o acordo foi assinado 

em 16 é importante lembrarmos que esse número já está mais baixo do que a média 

histórica de juros e amortizações, mas ainda assim o efeito foi muito positivo porque 

pegou o ano de 2017 em cheio. Ainda tivemos uma redução adicional. Essa foi uma 

medida importante para que pudéssemos compensar a falta de crédito com a nossa 

capacidade de manter investimentos por contra própria.  

Passando para o próximo gráfico, isso foi feito com um pouco de sacrifício sim. 

Nos últimos anos não foi possível conceder aumentos nominais de salários aos 

funcionários, não demos reajuste. Mas pagamos todos os salários em dia, não houveram 

atrasados, pagamos 13º e não tem parcelamento de salário no estado de São Paulo, 

prática que infelizmente está ficando corriqueira e comum em muitos outros estados. 

Agora isso não quer dizer que aqueles benefícios, direitos dos funcionários públicos, 

não estejam sendo atendidos. É isso que explica esse crescimento. Apesar do reajuste de 

salário ser zero, temos aumento sim da despesa com pessoal. E tudo bem, porque são 

direitos e benefícios já estabelecidos - o quinquênio, a sexta parte.  

Isso tem um impacto do ponto de vista de execução de gastos, mas que temos a 

tranquilidade de cumprir porque estamos segurando gastos em outras áreas, e garantindo 

que a máquina do Estado funcione e não tenhamos deterioração do nível de serviços, 

que a população continua sendo atendida. 

 

O SR. TEONÍLIO BARBA - PT - Secretário, mas então o que explica enviar 

para cá o PL 92 com nível de urgência? 
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O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. Só para pedir 

que o secretário finalize. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Deixa o secretário 

terminar e depois ele colhe as perguntas. Por favor.  

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Esta é uma preocupação que eu sei que existe, e 

inclusive está no gráfico, na página dez, de que já está previsto no orçamento que os 

senhores irão discutir e votar, um aumento para continuar fazendo o que já vínhamos 

fazendo e sempre fizemos, que é garantir pagamentos em dia e sem atraso, com todos os 

benefícios e direitos. Na página 11 temos outro item importante de despesas, os 

investimentos. Como eu havia dito, infelizmente do ponto de vista da execução, tem 

uma queda nos investimentos, mas não por vontade nossa. É por uma restrição injusta, 

na minha opinião, baseada numa metodologia errônea do Tesouro Nacional, que nos 

impede de fazer investimentos ainda maiores do que vemos fazendo. 

Mas estamos fazendo investimentos. Na página 12 temos a nossa execução, 

continuando com os acumulados até o segundo quadrimestre, de investimentos no 

Estado. Como vocês podem ver, óbvio que dentro do ano tem flutuações, então é 

melhor ver o efeito como um todo no ano. Mas mesmo até o final do segundo 

quadrimestre, mantivemos um patamar de investimentos muito alto, mesmo comparado 

com a média de outros anos. Óbvio que tem que tirar a exceção de 2014, que foi um 

momento particular que vínhamos numa tocada muito boa, tinha recursos e foram feitos 

investimentos num patamar um pouco mais alto. 

Se vocês olharem na próxima página, e aqui é o dado total anual acumulado, e 

também uma importante sinalização para 2018. Felizmente no Estado de São Paulo nós 

continuamos não só garantindo as contas do presente, mas plantando o futuro. Esse 

investimento é o que garante. Essencialmente é saneamento, transporte e logística que 

garante aquele diferencial de competitividade do Estado e faz com que as empresas 

queiram vir para cá e abrir empregos aqui, queiram trabalhar aqui, porque as coisas 

funcionam. As mercadorias saem e chegam da onde precisam vir, os insumos vêm por 

uma malha de transporte boa, robusta, e que faz com que seja possível manter negócios.  
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Isso sem falar, e infelizmente preciso fazer esse comentário, que estamos 

começando a receber empresas que estavam trabalhando em outros estados e agora 

resolveram vir para São Paulo não porque a estrada lá é ruim, mas é ruim e a mercadoria 

é roubada, porque eles têm problemas de segurança gravíssimos. Então a condição de 

fazer negócio começa a ficar muito deteriorada em comparação com aquilo que 

conseguimos fazer em São Paulo, porque em outros estados quando começa a faltar 

dinheiro, não tem gasolina na viatura. Acho que esse contexto faz parte do mais geral de 

que contas em dia, responsabilidade fiscal não é só uma coisa econômica, mas uma 

responsabilidade de todo o governo para manter todo o Estado e suas funções sociais. 

 Outro esclarecimento para indicar, até porque as próximas duas páginas são 

respostas de questionamentos em reuniões anteriores. Surgiram perguntas e eu disse que 

traria um pouco mais de esclarecimentos, então está aqui. Um é o regime próprio de 

previdência dos servidores, os grandes números. Aqui temos uma evolução anual, a 

previsão total de 2017 e a previsão que também já está no projeto de lei do orçamento 

anual para o ano que vem. Aqui os grandes números, tem uma parte que começa com a 

contribuição do servidor e uma patronal. Está havendo um crescimento e ganhamos um 

bilhetinho na loteria, que foi surgir petróleo em nossa porta. Isso aqui gera o surgimento 

e crescimento gradual da linha de royalties.  

E de novo, podemos, estamos e continuaremos pagando as aposentadorias das 

quais os trabalhadores do Estado fazem jus por já terem trabalhado, e para garantir isso 

temos um aporte do Tesouro muito importante, que está aí explicitado. Mais da metade 

da conta é por aporte do Tesouro. Mas isso é um direito adquirido, não tem discussão e 

continuará sendo pago. A boa gestão das contas do Estado permitem que continuemos 

pagando as aposentadorias com tranquilidade. O Estado de São Paulo fez uma coisa 

muito importante, que foi a criação da SP Prevcom, a previdência complementar.  

Aqui são os grandes números. Hoje já estamos com pouco mais de 20 mil 

participantes, e já há casos de servidores não assistidos. Ainda é relativamente pouco 

porque o programa é novo, mas é um número importante de 234 servidores. E as barras 

com informações da evolução do patrimônio do SP Prevcom. Lembrando que essa 

daqui é a melhor aplicação financeira legal disponível para um servidor público, porque 

cada real de contribuição dele é acompanhado por um real de contribuição do Estado. 

Essa evolução patrimonial reflete isso; na medida em que foram entrando mais 

servidores, o Estado foi contribuindo com sua parte. 
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Óbvio que também existe a competência da gestão da SP Prevcom que tem dado 

uma rentabilidade muito boa em sua carteira. Então é isso que está por trás dos bons 

números do SP Prevcom, um dos grandes benefícios que existe no estado de São Paulo. 

No ponto de vista do indivíduo que adere, é uma fantástica aplicação financeira. O 

último ponto é a taxa de adesão dos servidores de regime próprio, na casa de 70%. O 

deputado Davi Zaia tem um projeto de lei que acho muito interessante. A adesão hoje 

acontece quando ele diz que quer aderir, e haveria possibilidade de fazermos o 

contrário. Ele ingressa no serviço público, está dentro - mas pode falar que não quer 

estar. Provavelmente essa taxa de adesão aumentaria muito porque é daquela coisa que a 

pessoa não pensa na hora, pensa que vai aposentar só daqui não sei quantos anos. Eu 

sou muito favorável a essa mudança e continuo trabalhando para que consigamos fazer 

ela.  

Falamos da receita e das despesas dos grandes números, e agora vou fazer o 

encontro da receita com a despesa. Aqui é o balanço. Temos um resultado orçamentário 

positivo de 12 bilhões até final do segundo quadrimestre, mas essa é a foto de 17. O 

próximo gráfico eu acho mais interessante, e mostra como vem sendo essa evolução ao 

longo do tempo. De novo, são dados acumulados até o segundo quadrimestre. Como já 

fiz algumas outras vezes, lembrando que o resultado até esse segundo quadrimestre não 

quer dizer que esse dinheiro está todo sobrando. Como tem sazonalidades em nossas 

despesas, e o fim do ano, como para muita gente, tem 13º e outras despesas, temos que 

segurar um pouco durante o ano para garantir que fechemos bem.  

Esse é o normal, os números são sempre assim. Chegamos ao final do segundo 

quadrimestre com uma folga para poder aguentar o tranco de fechar o ano com 

tranquilidade. A boa notícia é que todos os indícios são de que vamos fechar o ano 

tranquilos. As receitas estão em lenta recuperação, então dá para vislumbrar um final de 

ano em que se paga tudo, fica tudo em ordem. Mas também não estamos com 

capacidade... Não vamos comprar uma casa na praia né. Mas são bons prenúncios. 

No ponto de vista de resultado primário, onde eliminamos a parte de juros, 

também temos um superávit ainda robusto. A meta na LDO é bem baixinha, e muito 

provavelmente vamos ter um pouco acima dela. Mas é só para indicar que temos 

capacidade de geração de recursos para arcar com nossas obrigações dos empréstimos, e 

isso também está tranquilo. Aqui na página 19, olhando esse comportamento num prazo 

da última década, vemos que está dentro do padrão. Para 2017 houve uma decisão 

consciente de estabelecer uma meta de primário bastante baixa, porque quisemos ter um 



9 
 

pouco mais de margem de manobra durante esse ano, porque podia ser que tivéssemos 

levado um susto desagradável. E até levamos no meio do ano, quando deu aquele soluço 

com as implicações e investigações da Lava Jato. 

Se aquilo tivesse sido, como muita gente achava que era, a recuperação que estava 

começando, simplesmente acabar, estaríamos fechando o ano com uma situação ainda 

boa acredito eu, mas bem mais apertada. Acho que foi prudente e adequado fazermos 

isso no final do ano passado, quando estabelecemos a meta. Esse foi o balanço. Na hora 

que você coloca despesa e receita junto também está tranquilo. Agora para encerrar 

vamos falar dos indicadores, os que temos obrigação de apresentar, do ponto de vista da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, primeiro o de dívida. 

A dívida consolidada líquida está fechando o segundo quadrimestre em 163% da 

receita corrente líquida. Não é um nível de endividamento baixo, é relativamente alto, 

mas falamos de um Estado que tem muita capacidade e pujança econômica. Nós 

podemos carregar uma dívida mais alta, mas abaixo do limite máximo de 200%. Essa é 

uma gestão que o Estado de São Paulo sempre fez com tranquilidade. Aparece na 

próxima página o gráfico do comportamento ao longo das últimas décadas, e aqui houve 

esse período bastante complicado do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. De lá 

para cá a situação de endividamento do Estado ficou bem melhor equacionada. 

Óbvio que nos anos de recessão, de 14, 15 e 16, houve um aumento do 

endividamento, mas algo normal e esperado se você está num período de recessão. Já 

em 17 invertemos a trajetória e vamos continuar gerenciando esse nível de 

endividamento para sempre ficarmos num patamar que nunca será tão baixo, porque não 

faz sentido do ponto de vista financeiro para o Estado não ter dívida nenhuma, e porque 

queremos continuar investindo e gerando futuro para o Estado. Acho que foi um 

movimento correto e importante para mudarmos a tendência. Estamos de novo na casa 

do 1,6 de endividamento em relação a receita corrente líquida.  

Despesas de pessoal, outro indicador. Aqui temos como despesa bruta, como 

porcentagem de receita de corrente líquida os 62%, indicador que interessa do ponto de 

vista da Lei de Responsabilidade é esse da despesa líquida, tirando as deduções, que 

está em 43,96% da receita corrente líquida. De novo, olhando num prazo um pouco 

mais longo no próximo gráfico, na página 23, temos aqui o comportamento deste 

indicador em particular, tanto para o total de todos os poderes quanto a parte que mais 

me cabe diretamente, que é a parte do Executivo, e três tetos. Esses aqui são os tetos 

definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  
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O teto prudencial para o Executivo é de 46,55% e um máximo de 49%. Para todos 

os poderes é 60%. Do ponto de vista do teto de todos os poderes o Estado ainda tem 

relativa folga, mas do limite prudencial para o Executivo, é importante que tivemos, não 

tanto por ter segurado as despesas com pessoal, porque como mostrei nesses gráficos de 

despesa, continuamos pagando todos os direitos e benefícios dos funcionários. Mas a 

receita caiu muito, e aí ficamos mais próximos dos limites. Não extrapolamos, o que é 

ótimo. Se extrapola não pode mais contratar, dar aumento, reestruturar carreiras. Trava 

completamente a execução. Conseguimos de novo, abrir um pouquinho de folga, então 

estamos no 43,46% de despesa de pessoal do Executivo, em relação ao teto da Lei de 

Responsabilidade de 46,55%.  

Aqui de novo eu acho que é importante deixar muito claro. Aqui está o PL 920 e 

também o companheiro dele, 921, mas aqui no caso específico das despesas de pessoal 

do Executivo o relevante é o PL 920. O limite relevante para o Estado de São Paulo é o 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, e por esse limite poderíamos, sem extrapolar o limite 

prudencial, gastar no máximo 71,4 bilhões de reais com despesa do pessoal do 

Executivo. Estamos com uma proposta no orçamento para 2018 de 69,6 bilhões, abaixo 

do limite prudencial e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse valor já computa, como 

mostrei anteriormente na página dez, um aumento de despesas para garantir o 

pagamento de quinquênio, sexta parte, promoções, progressões, como já viemos 

fazendo todos os anos, sem nenhum estresse e tranquilamente. 

O orçamento de 18 que será aprovado por esta Casa, se for aprovado esse valor 

que está no orçamento, garante que não haverá nenhum problema com o cumprimento 

das obrigações de direitos e benefícios do funcionalismo. E o limite relevante é o da Lei 

de Responsabilidade Fiscal do qual estamos sujeitos desde que essa lei existe. Não tem 

nenhuma novidade aqui. Tentando explicar um pouco do porquê do PL 920. Houve todo 

esse movimento de governadores, discutimos e conseguimos uma renegociação de 

dívida com o governo federal. Mas é meio como se tivesse uma família e o casal está lá 

com a receita caindo. Tem uma dívida no cartão de crédito. Um dos dois vai no banco e 

fala: “Está difícil, dá para renegociar?”, e o banco com um monte de gente com 

problema, pensa que é melhor fazer um programa do que ficar cobrando todo mundo, 

porque um monte de gente não vai conseguir pagar e não vai funcionar. E os bancos 

assim fizeram. 

O banco falou: “Deixa eu fazer um programa para renegociar, mas o gerente do 

banco vai ter um figurino daquilo que ele pode e não pode fazer no ponto de vista da 
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renegociação. E é bom eu colocar umas regras, que é para quem renegociar também não 

pegar o dinheiro e sair dando festa”. Então uma das coisas que apareceram na 

renegociação é que seria imposto a quem aderisse, um limite de teto de gastos para 2018 

e 2019. Esse limite está refletido no PL 920, mas ele é muito superior, no caso de São 

Paulo, que sempre teve as constas em dia e responsabilidade, ao limite da LRF. 

Quando nós fomos no banco, ele falou: “Eu topo renegociar a dívida, mas vamos 

te dar um teto”. Para nós não faz diferença nenhuma, então óbvio que tudo bem. Agora 

para formalizar a renegociação que já fizemos, da qual já nos beneficiamos, a geladeira 

estava ruim, quebrada, estávamos gastando mais porque estávamos perdendo comida, 

mas já trocamos, e o gerente do banco veio e falou: “Mas era bom você assinar um 

termo a mais para garantir”, e no termo está o teto que tínhamos combinado. Para nós o 

teto dessa proposta e da renegociação com o governo federal não nos afeta, não cheira e 

nem fede, então assinamos o aditivo que o banco pediu, para consolidarmos essa 

renegociação. A geladeira já está em casa, nossa vida já está melhor e não estamos 

gastando dinheiro com comida que estraga.  

É simples assim. E como não nos afeta, não tem relevância nenhuma do ponto de 

vista de continuarmos cumprindo com as obrigações que sempre cumprimos, não tem 

importância. No caso de São Paulo felizmente esse índice é quase que uma formalidade, 

mas é importante porque já tivemos o alívio na negociação com a União. Na página 25 

tem o número de garantias, e esse até por causa das restrições do governo federal, temos 

que tomar garantias de quatro bilhões, com o limite infinitamente maior. Estamos com 

2,75% e o limite é 32%.  

O que nós temos tomado está hoje? Na página 26 tem as principais operações de 

crédito desembolsadas de janeiro até agosto. Como os senhores podem ver, é uma lista 

que pode nos dar orgulho de sermos paulistas e estarmos nesse estado. São todas obras 

muito grandes e importantes que beneficiam muita gente em nosso estado, e nos 

mantém na condição de termos uma economia funcionando bem com competitividade. 

São todos projetos muito importantes para o estado, e que felizmente estamos podendo 

executar e ter o dinheiro para manter em andamento. Isso aqui somos nós em canteiros 

de obras trabalhando. Muita gente, milhares de trabalhadores. 

Sr. Presidente, do ponto de vista de apresentação era isso que eu queria mostrar. 

Obviamente agora estou totalmente à disposição para perguntas e esclarecimentos. 
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Muito bem, secretário. 

Parabéns por sua explanação bastante clara. Vamos agora à participação dos Srs. 

Deputados. Antes, porém, gostaria de anunciar a presença dos deputados Edmir Chedid; 

sempre professor dessa área, nosso querido Vitor Sapienza; Pedro Tobias e Vaz de 

Lima. Pela ordem das inscrições que recebemos até agora, em primeiro lugar está 

inscrito o deputado Edmir Chedid. Vossa Excelência tem dez minutos para fazer a 

exposição.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Nobre presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, pessoas que nos assistem aqui. Secretário, é uma alegria tê-lo aqui mais uma 

vez. O senhor já se habituou bastante com a Assembleia Legislativa, é bem transparente, 

rápido e objetivo. Acho que vamos fazer um bate-bola aqui. Louvo o trabalho que os 

senhores têm feito na secretaria, toda sua equipe. Sabemos das dificuldades, e algumas 

perguntas vêm à tona. Não sou um Vitor Sapienza ou Vaz de Lima, um Bolçone, nem 

qualquer um desses deputados que estão aqui, muito pelo contrário, não entendo quase 

nada de finanças públicas. 

Mas venho aqui e estou aprendendo durante esse tempo, nós vamos ouvindo e 

procurando entender. A primeira pergunta, a renegociação da dívida melhorou o que 

para o Estado de São Paulo? Se não tivesse sido feita a renegociação, como estaria essa 

apresentação do senhor aqui hoje? Dois, o estoque de precatórios aumentou três bilhões 

de reais que pessoas deixaram de receber, o que é devido pelo Estado. Eu estive lá no 

Depre e até solicitei para essa Comissão ouvisse o desembargador aqui, porque ele disse 

que o Estado não tem pago precatório nenhum. Que o Estado de São Paulo é uma 

vergonha frente aos municípios, palavra dele.  

Três, quanto tem no Fundo de Desenvolvimento Social, e onde está sendo 

utilizado? Porque a Assembleia fez uma discussão tão grande para criar esse fundo aqui 

acho que no ano passado, e não vemos investimentos na área social. O que está sendo 

feito com esse dinheiro do fundo e quando tem nele, excelência? Porque acho que a 

secretaria pode até ser extinta. Para tomar conta de Bom Prato não precisa de secretaria. 

E as emendas? Nós voltamos a um patamar de investimento, pelo que o senhor 

demonstra aqui, e mais uma vez eu louvo o trabalho da Secretaria da Fazenda, dos 

servidores sob seu comando. E as emendas dos deputados? 

Volta o investimento de 20 bi e os dois, três bilhões de emendas que fazemos o 

varejinho para ajudar um ou outro, porque o governador não tem braço para olhar isso - 
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nenhum governo tem braço para olhar o que o deputado olha, aquelas pequenas 

necessidades básicas de uma entidade assistencial, social, uma prefeitura que precisa de 

um valor mínimo para fazer alguma obra. Muitas delas nem deveriam ser municípios 

também, porque é só despesa. Mas os deputados aqui repassavam. Diferente de outros 

deputados do governo federal, do Congresso, que vendem emenda, a Assembleia 

Legislativa é muito honesta, mesmo alguns do governo não pensando assim. 

Eu repudio quem pensa assim, até porque já foram deputados e distribuíram 

emendas. Por que as emendas dos deputados não são pagas? Por qual motivo? Se tem 

dinheiro em caixa pelo demonstrativo que o senhor fez aqui, existiria recurso para 

pagar. O Estado não deve nada de emenda para essa Casa, cerca de um bilhão só, e o 

senhor ainda tem três de superávit. Por que não paga as emendas para gerar mais 

empregos? A outra solicitação que faço a V. Exa. é que vemos um investimento enorme 

em metrô, trem, CPTM, VLT, essas obras que levam anos para acontecer e não 

acontecem, é igual o rodoanel. O saudoso Mário Covas começou no primeiro governo 

dele, muitos de nós estamos aqui desde aquela época torcendo para acabar, uma obra 

importante. A hora que acabar já tem que fazer outro no entorno desse, porque esse já 

está saturado. 

E as estradas que aprovamos aqui, autorização para o Estado contrair um 

empréstimo? O governador fez o lançamento dessas obras no Palácio do Governo e 

elencou todas elas, e não saíram do papel até hoje. Na minha região tenho obras na 

ordem de 400 milhões de reais que fazem sete anos que o governo promete. O projeto 

está pronto, estava no projeto de lei que aqui aprovamos e não saiu do papel até hoje. Eu 

gostaria de ouvir um pouquinho do senhor, por que essa vontade de terminar só trens e 

metrôs? São as grandes empreiteiras que atuam lá? As médias e pequenas não têm 

oportunidade e não geram emprego? Onde está a dificuldade, secretário? 

A outra pergunta é sobre o Fundo de Desenvolvimento e Apoio das Estâncias de 

São Paulo. Estivemos numa reunião da Aprecesp no município de Brotas no sábado 

passado, e o estudo que eles fizeram é que o Governo do Estado está dando um grande 

calote nas estâncias. Os prefeitos chegam para pedir recursos, emendas para nós 

deputados, e os secretários dizem: “Os senhores já têm a verba do DADE, por favor 

vamos ajudar quem não tem”. E o governo deve dois bilhões de reais que não 

repassaram de 2010 até 2017 para as estâncias paulistas. Ninguém toca nesse assunto. 

Eu queria ouvir um pouquinho do senhor, o que essa Casa tem que fazer. Nós vamos 

acabar com o fundo ou fazê-lo funcionar, e fazer as estâncias gerarem emprego? E olha 
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que elas geram muito mais empregos que indústria. Pode não gerar receita como, mas 

gera emprego. 

Eu tenho um levantamento atualizado no dia 23 de outubro, de que o Estado só 

pagou seis milhões e 300 mil reais do DADE esse ano, para as estâncias. Estamos aqui 

aprovando mais 140 cidades de interesse turístico. Nós vamos ficar com caras de 

caloteiros, junto com o governo que já está ficando, porque não paga o que promete? É 

uma pergunta, por que não se pagam os recursos do DADE? Vem de restos a pagar uma 

coisa vergonhosa, só 280 milhões. Não coloca o dinheiro no fundo e aí não tem resto a 

pagar. Coloca o dinheiro no fundo e passa de fundo a fundo, porque a partir de hoje 

vamos trabalhar pelas estâncias aqui.  

Sabesp. Qual é a previsão de arrecadação da reorganização societária que 

aprovamos aqui? Os deputados aprovaram, o Estado ia fazer um tratamento nos rios da 

capital, investimento em saneamento básico. Como está a reorganização dos ativos da 

Sabesp? Outra, vamos à Secretaria da Saúde. Na minha região tem só 700 mil 

habitantes. Tem 30 mil pequenas cirurgias atrasadas, 50 mil consultas atrasadas. A 

secretaria não tem recurso. A informação é que vai faltar um bi e 200 para fechar o ano 

sem resolver o problema das consultas e cirurgias da minha região. Se a minha que é 

pertinho de São Paulo está assim, imaginem algumas longes de São Paulo. Tomara que 

estejam melhor que a minha vida. Eu quero saber como está o orçamento da saúde nesse 

fim de ano. 

E por último, a PEC 5. Nós queremos saber até hoje qual é o impacto dessa PEC. 

Nós estamos chegando ao final do governo, daqui a pouco vem outro, e eu espero que 

seja um bom governo seja quem for, o eleitor é que vai decidir. Mas qual é o impacto 

dessa PEC que até hoje não nos foi informado na Assembleia? Ou será que o Estado 

não tem capacidade de informar a esta Casa de Leis qual é impacto dela nesse ano, ano 

que vem, no outro, depois, futuramente, etcetera, para fazermos uma avaliação?  

São essas as perguntas. Agradeço e louvo seu trabalho e de sua equipe. Parabéns. 

Gostaria de obter as respostas. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Secretário, vamos 

ouvir as perguntas primeiro e depois você responde de uma vez. Acho que é mais 

prático. Com a palavra, deputado Orlando Bolçone, que tem dez minutos. 
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O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Presidente, não vou utilizar todo esse 

tempo, até para dar condição de todos os colegas participarem. Quero saudar o 

secretário pela condução não só da audiência de hoje, mas pela forma como vem 

conduzindo a gestão financeira do Estado de São Paulo. Fazer uma saudação especial 

aos servidores da Secretaria da Fazenda, na pessoa do Luiz Cláudio, nosso coordenador 

da administração tributária. E registrando minha primeira observação, o êxito do 

programa de parcelamento, visto que esse volume de 500 milhões de reais do PPD que 

foram para os municípios, foram num momento crucial das finanças municipais. 

Também farei alguns registros, e um deles é com relação a dívida do Estado. 

Ficou claro, mas acredito que seja importante saber qual o motivo para que o governo 

federal não aceite o rating que é reconhecido pelas grandes agências internacionais, que 

colocam o Estado de São Paulo numa situação inclusive melhor que o governo federal? 

Eu não vejo bom senso e nada na legislação que impeça, a não ser uma 

discricionariedade enorme do governo federal. A queda da nossa dívida eu vou me 

permitir fazer lembrança de dois dos deputados. Eu me lembro bem da época, que 

fizemos nesta Casa um amplo debate, que o deputado Vitor Sapienza e V. Exa. também 

acompanhou, quando discutimos a questão de que o indexador da dívida, o índice... e no 

governo federal fazer essa mesma interlocução, nobre deputado Vaz de Lima, de que a 

dívida e sua indexação pelo IPC era tecnicamente incorreta, visto que o IPC pega 

indicadores de comércio exterior.  

Ela é profundamente injusta com o Estado de São Paulo e com o município de 

São Paulo, que provavelmente foi o mais beneficiado dos entes da federação nessa 

renegociação da dívida. A pergunta chave é se com essa renegociação nós ficamos 

numa situação tranquila para o futuro. Eu quero pedir para V. Exa., até aproveitando as 

observações do deputado Edmir, a possibilidade... Temos perto de cinco bilhões de reais 

que estão contingenciados. Existem estudos no sentido de descontingenciamento e em 

que volume, visto que isso possibilitaria em parte, soluções especiais para a área da 

saúde, como bem conhece o deputado Pedro Tobias, e lembrou o deputado Edmir. 

Quero falar também da questão da SP Prev, que o deputado Davi Zaia vem 

estudando profundamente. Na época nós trabalhamos no sentido da criação da SP 

Prevcom. Pelo próprio indicador aqui a perspectiva, acredito que V. Exa. confirme, é de 

um crescimento a médio e longo prazo criando uma segurança para o servidor, que vai 

aderindo à questão da SP Prev. E também já há motivo de pedir que o senhor nos 

informe se possível, sobre o número que o Estado tem hoje utilizando para completar a 
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previdência pública, que é um número quase igual ao volume de investimentos do 

Estado. Existe perspectiva de médio e longo prazo para a queda desse número? O 

comportamento.  

Foi lembrado pelo deputado Barba antes da vossa apresentação no sentido de... 

Ainda uma questão do endividamento externo. Esse valor de um bi e 800 está vinculado 

à moeda estrangeira. Qual o risco? Porque com a mudança do presidente há uma 

discussão que o senhor conhece profundamente nos meios econômicos, e sempre 

fazemos nesta Casa, no sentido de uma desvalorização do real, e isso poderia ter um 

impacto nos exercícios futuros. E se o senhor me permitir, pedir uma visão de como o 

senhor vê, mesmo com essa crise política que vivemos, e estamos superando essa crise 

de confiança, mas no sentido de como o senhor vê para os próximos três, quatro anos a 

economia brasileira, em especial a economia paulista. 

Faço um registro de um elogio. Estou relatando as contas de 2016 e vejo que das 

nossas recomendações no sentido do limite prudencial das despesas do Executivo, 

recomendássemos que descesse ao número de 43%, e já ocorreu em 2017. Mas o 

relatório está pronto e cabe analisar esse passado de 2016. Quem fizer a análise em 2018 

vai atestar esse fato. Muito obrigado. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Para solicitar a V. 

Exa. se o secretário pudesse responder de um em um, ou dois em dois deputados, 

porque por mais inteligente que ele seja, e nós conhecemos, vai perdendo as perguntas. 

Se o senhor puder conceder dessa forma. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Perfeitamente. Mas 

antes queria registrar a presença dos deputados Raul Marcelo e Pedro Tobias. Vamos 

ouvir mais um deputado. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Deputado Edmir, acho que estou conseguindo 

anotar tudo. Se deixar escapar óbvio que fico à disposição para um repeteco.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Então vamos chamar o 

próximo inscrito, o nobre deputado Vitor Sapienza, que tem um prazo de cinco minutos. 
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O SR. VITOR SAPIENZA - PPS - Inicialmente quero parabenizar pela forma 

sintética como V. Exa. conseguiu demonstrar a situação financeira do Estado. Não vou 

abordar nem o PLC 25, e nem a PEC 05, mesmo porque acredito que esse não é o 

momento de discutirmos isso. Quero fazer algumas sugestões pertinentes. Estamos 

diante do PL 920, uma verdadeira revolução. Entendo que o governo federal errou em 

tratar situações diferentes de forma igual. Por exemplo, o que está sendo de certa forma 

imposta ao Estado de São Paulo é a mesma situação que está sendo imposta ao Estado 

falido do Rio de Janeiro. Dentro desse quadro, eu acredito que da forma como está 

sendo colocado dificilmente teremos condições de aprovar na Casa. 

Me parece que isso é um tipo de purgante que está sendo dado ao único Estado 

organizado desse país. Então São Paulo está sendo penalizado por ser organizado. 

Secretário, eu gostaria de fazer duas perguntas. Fruto do último concurso V. Exa. 

recebeu aproximadamente 800 pessoas que constituem a nata do funcionalismo. Dentro 

desse quadro eu acredito que façam uma série de formas; como eles foram tratados, nós 

não estamos conseguindo obter deles o máximo que poderíamos conseguir. 

Eu queria dar um depoimento pessoal. Quando eu ingressei na carreira, era 

assistente do catedrático de contabilidade da PUC. Mandaram eu fiscalizar movimentos. 

Eu fiscalizei movimentos e aprendi muito. Hoje praticamente não se fala mais em 

fiscalização móvel na Secretaria da Fazenda – se esqueceu disso. Todo mundo é 

catedrático e formado pela FGV, pela USP. Entram ações e não posso mexer com 

gasolina porque isso é um contrato. A temperatura está muito alta e não vemos uma 

posição firme por parte de Vossa Excelência. Dentro do mesmo quadro tenho que fazer 

uma crítica, mesmo porque fui membro do concurso Talão da Fortuna e conheço um 

pouco daquilo. Para conhecimento de V. Exa. era secretário do Mauro Ricardo e parei a 

Assembleia. Enquanto não se instituía os prêmios, a Assembleia não aprovou a Nota 

Fiscal Paulista. 

De repente é feita uma série de modificações, uma pior do que a outra, e vejo com 

bastante tristeza que quando peço Nota Fiscal Paulista em todos os lugares, quando 

normalmente dizem que isso é palhaçada. Dentro desse quadro faço uma crítica 

construtiva no sentido de fazer com que efetivamente as coisas comecem a acontecer de 

forma diferente. Quero aproveitar também uma dica dada pelo deputado Edmir Chedid, 

porque nossa imprensa dá a entender que as emendas de deputados são feitas para 

proveito próprio. De repente o Michel Temer traz isso, o Lula fez isso, a Dilma fez isso. 



18 
 

Dá a impressão que todas as emendas entram no bolso do deputado, quando não é nada 

disso. 

As emendas têm destino para a saúde, transporte. Dentro desse quadro é 

interessante... Deputado Roberto Engler, estou fazendo um desabafo porque cada vez 

que ouço e leio sobre emendas, dá a entender que tudo isso vai direto para o deputado. 

Então dentro desse quadro volto a falar para o secretário, primeiro parabenizar pela 

forma sucinta como V. Exa. demonstrou. Talvez por aqui não se tenha condições de 

esclarecer as dúvidas que o nobre deputado Edmir Chedid levantou, porém entendo que 

oportunamente num debate do PLC 25 ou da PEC 05, tenhamos condições de discutir 

mais profundamente outros problemas. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - O secretário vai 

responder os três primeiros deputados, antes do deputado Teonílio Barba tomar a 

palavra.   

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Obrigado presidente. Vários dos Srs. Deputados 

aqui já me deram o prazer de uma visita, já estive na Casa visitando gabinetes. Queria 

deixar um registro, que tenho o maior respeito pelos senhores e pela função que vocês 

cumprem. Acho que é uma distorção infeliz da nossa realidade que estamos fazendo 

generalizações irresponsáveis de que todo político é desonesto e tem interesses escusos. 

Vou dar meu depoimento, minha experiência concreta. Tive um pouco de exposição não 

só dos deputados estaduais, mas federais e alguns senadores. Não estou passando recibo 

generalizado para todos, mas assim como estamos lidando com pessoas numa área, 

existem problemas com profissionais em todas, porque se tratam de seres humanos. 

Mas da minha parte tenho sempre procurado receber, sempre que pedidas reuniões 

com deputados, e tenho um enorme respeito. Da vez passada o deputado Vaz de Lima 

acho que infelizmente me interpretou errado, porque eu disse que não me sentia com 

competência para ser deputado, e esclareci que é de coração que acho isso, porque a 

capacidade de fazer o trabalho que vocês fazem é preciso uma habilidade que não é 

fácil, é rara. Envolve a capacidade de conciliar divergências, interesses e posições que 

não são de fácil conciliação. De fato, tenho o maior respeito pela Casa e pela função dos 

Srs. Deputados. Acho que vocês não devem se basear na minha palavra, mas sim nos 

meus atos. Na medida do possível tenho sempre mantido as portas da Secretaria da 

Fazenda abertas para fazer discussões e ouvir os senhores. 
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Com relação especificamente a informação sobre os impactos da PEC 05, acho 

que infelizmente não deve ter chego às mãos do deputado, mas existe o ofício 390, que 

foi encaminhado no dia 18 de agosto deste ano a essa Assembleia, protocolado e 

recebido aqui no dia 21, em que esmiuçamos todos os impactos da PEC 05. 

Resumidamente o impacto final 100% implementado é de quase 900 e poucos milhões 

de reais, quase um bilhão. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Só para entender. Ele foi respondido ao 

presidente da Assembleia? Porque vamos buscar essa informação.  

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Foi respondido ao presidente da Assembleia.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Ok, obrigado secretário.  

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Agora entrando nas demais perguntas, vou 

começar pela pergunta da situação sem renegociação. Óbvio que esses exercícios com 

um pouco de extrapolação... Para falar a verdade, não fizemos esse exercício 

internamente porque o fato já estava consumado para ter a oportunidade de renegociar, 

então tocamos a vida. Mas sem a precisão de um estudo mais esmiuçado acho que o 

Estado de São Paulo teria continuado a cumprir com suas obrigações e a máquina não 

teria parado, teríamos pago. Mas em alguma área, pagando mais juros, alguma coisa ia 

sofrer.  

Onde infelizmente o Estado no Brasil tem mais flexibilidade para fazer ajustes é 

no investimento, então muito provavelmente teríamos aberto mão de algum 

investimento para compensar, e teria feito um pouco mais de ajustes em despesas 

naquelas que podemos fazer. Obviamente sempre com a preocupação, e no Estado de 

São Paulo com a possibilidade de usar instrumentos de ajustes de despesas mais finos. 

Através da PEC podemos especificar essa caneta e controlar gastos num nível de 

detalhe que outros estados não conseguem fazer.   

Com relação aos fundos o pessoal está levantando aqui e daqui a pouco vamos 

falar, são coisas específicas e não vou conseguir entrar. Com relação ao estoque de 

precatórios, a informação que tenho é que o total de pagamentos previstos esse ano até 

dezembro será de três bilhões, o que corresponde a 2,2% da receita corrente líquida até 

a execução de setembro. Eu não tenho o número, mas isso vem sendo pago 
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regularmente. O pagamento mínimo do Estado é de 1,5% da receita corrente líquida, o 

que daria dois bilhões e cem. Nós estamos pagando acima daquilo que já é o mínimo 

exigido, 965 milhões a mais do que o mínimo exigido.  

Esse é um processo que obviamente é uma dívida que o Estado tem, mas em 

função não necessariamente daquilo que vem sendo mais recentemente, mas de 

situações que foram criadas ao longo de várias décadas, esses precatórios foram 

gerados. O Estado de São Paulo tem cumprido na medida daquilo que é possível, pago 

os precatórios com regularidade sem nenhum sobressalto.  

O rodoanel. Ele não ficou desprestigiado, pelo contrário. Fizemos um esforço 

muito importante, e aqui está o Vitor Hugo que é da área de captação de recursos da 

secretaria, que fez um trabalho muito importante de geração de recursos e 

remanejamento de empréstimos, justamente para garantir que o trecho um da Bandeiras 

até Fernão Dias seja inaugurado em março do ano que vem, e o trecho dois entre a 

Fernão Dias e a Dutra, que completam o rodoanel, a previsão é de agosto do ano que 

vem. Assim como várias outras, são 22 estações - 18 de metrô e quatro da CPTM - que 

estamos inaugurando agora no final desse ano e começo do ano que vem. Além da parte 

de trilhos e transporte de massa, na parte rodoviária uma obra absolutamente 

fundamental, e o deputado tem toda a razão de estar aqui cobrando isso. Nós vamos 

entregar o rodoanel inteiro ano que vem.  

Com relação a Sabesp, não tem como cravarmos hoje um número de quanto 

vamos conseguir gerar de recursos adicionais para a própria Sabesp e o Tesouro do 

Estado nessa operação. Essa semana temos uma série de reuniões acontecendo em 

Washington, com apoio do IFC que está nos ajudando como consultor nesse processor, 

para, a partir do projeto de lei aprovado aqui, e das condições impostas por ele, 

continuarmos discussões com potenciais investidores para desenharmos um pouco 

melhor a transação, inclusive do ponto de vista do montante.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tem uma estimativa? São chineses ou russos? 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Não temos. São vários investidores. A 

característica mais importante é que todos eles são investidores de muito longo prazo. 

São fundos soberanos de pensão, gente que vem não para fazer um dinheiro rápido, 

porque a operação já está desenhada nas diretrizes. É um pessoal que vem para virar 

parceiro do Estado de São Paulo no projeto da Sabesp, que ainda vai levar muito tempo 
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para evoluir e dar certo. É triste falar isso, mas infelizmente é uma exceção no Brasil 

uma empresa estatal bem gerida e que faz investimentos, consegue trabalhar e entrega 

serviço de ótima qualidade para a população. 

Aliás, vou até fazer o lobby do Jerson Kelman, espero que essa água seja da nossa 

boa Sabesp, porque ela é boa.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Essa é da minha Serra Negra. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - É precipitado, não temos.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Só para entender. Eu estava notando aqui que 

o ofício que o senhor encaminhou à Presidência informando sobre o impacto da PEC 5, 

o senhor pode repetir? 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - 390, que foi protocolado dia 21 de agosto. Com 

relação a saúde. Já tenho todos os problemas da Secretaria da Fazenda, e imagino que os 

problemas na Secretaria da Saúde sejam tão ou mais difíceis, não estava sabendo desses 

atrasos. O que posso dar aqui é meu depoimento, e aí junto com a pergunta do deputado 

Bolçone com relação aos recursos contingenciados.  

Estamos chegando ao final do ano e a situação está em ordem. Existem espaços de 

discussões sobre como vamos fechar o ano. E nesse fechamento eventualmente isso não 

é uma decisão que cabe mais à Secretaria de Planejamento do que a nós da Fazenda, 

vamos fazer a programação do final do ano. Mas o depoimento que posso dar é que não 

há discussão com o governador do Estado e com o secretário do Planejamento que eles 

não coloquem de maneira muito firme as prioridades. Saúde é sempre uma prioridade. 

Inclusive em 16 quando a situação estava mais apertada do que agora, houve um 

pequeno descontingenciamento e saúde e educação sempre estavam na frente da fila. 

Não tinha discussão sobre isso.  

Então acho que esse ano não será diferente, vamos olhar com carinho. Tenho total 

tranquilidade de dizer que a competência do secretário da Saúde David Uip, ele vai 

saber usar o dinheiro dentro de suas prioridades para cuidar dos problemas mais graves 

e importantes da nossa saúde. É bom registrar, não tenho aqui os números precisos, mas 

meu colega David Uip sempre tem isso. Um dos reflexos ruins do colapso que houve 
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nos outros estados é que estamos atendendo muita gente de outros estados no sistema de 

saúde de São Paulo, mais outra fonte de estresse.  

Acho que o deputado vai concordar que saúde não dá para o sujeito estar na porta 

do pronto socorro e você falar que não vai atender. Aí é uma questão humanitária. 

Nosso sistema de saúde felizmente está aguentando o tranco de atender gente que não 

estava aqui no estado antes. Tem gente que está mudando para cá por causa disso, 

porque tem casos mais graves e precisam de atenção mais continuada. Eu acho que é a 

contribuição que nós enquanto Estado melhor gerido e com mais condições econômicas 

vamos dar para a União. Já estamos dando.  

A questão das emendas, para terminar a lista do deputado. Volto para o que falei 

no começo, eu tenho grande respeito com alguns dos senhores, e inclusive com o 

convívio passei a ter carinho. Entendo a motivação e acho que na maioria dos casos não 

têm nenhum interesse menor, mas de fato uma preocupação com os problemas de sua 

região e cidade. Na medida do possível recebo nas reuniões, ouço e encaminho, às vezes 

fazendo coro dos pleitos junto às outras áreas do governo para que consigamos dar 

agilidade. Outro dia mesmo era um processo burocrático, mas a Casa Civil me acionou 

falando que tinha uma autorização de execução orçamentária parada, mas que precisava 

sair logo. 

Eu fiz à noite, dei um jeito. Então quanto a isso, da minha parte sempre é com a 

maior boa vontade e prioridade. Agora, da minha parte também tenho a 

responsabilidade maior de respeitar as funções das outras áreas do governo, e de manter 

o conjunto das contas em equilíbrio seguindo as diretrizes que me são passadas pelo 

próprio governador. É ele que tem a legitimidade do voto de fazer as escolhas difíceis 

sobre onde vai aquele dinheiro marginal, o último real. Eu sempre digo que tem 

algumas coisas que acho ótimo, então ainda bem que tem o governador, tem eleição, 

porque é ele que fica com a responsabilidade. 

Deputado Bolçone, com relação ao rating eu fico um pouco perplexo como o 

senhor. Do ponto de vista técnico a metodologia que o Tesouro usa é uma foto 

distorcida, porque eles veem o tamanho da dividida, principalmente. Aí óbvio, o Estado 

é grande, a dívida é grande. Mas todas as outras agências de rating olham o filme, e este 

olha o passado e o futuro. Não olha só o tamanho da dívida, mas o comportamento de 

desempenho fiscal e financeiro, de manter as contas em dia ao longo do tempo e projeta 

para o futuro. O que o Tesouro tem agora é um negócio muito ruim, do ponto de vista 

metodológico, que gera essa distorção.  
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Já fizemos muitas reuniões em Brasília, participamos de seminários, mandamos 

nota técnica, fizemos proposta. A Dra. Cláudia Romano trabalhou muito nisso e não 

aguenta mais falar nesse assunto, mas não muda. Aí tem alguma outra coisa 

acontecendo que infelizmente não conseguimos entender, mas continuamos brigando. 

Com relação a sua pergunta de renegociação da dívida, eu acho que já respondi um 

pouco quando disse que a projeção, mesmo sem renegociação, é que continuaríamos 

pagando. Agora um pouco de alívio em juros de dívidas óbvio que nos deixa com mais 

folga e um pouco mais tranquilos para o futuro. Acho que é uma medida importante.  

A SPPrev. Como eu disse, acho que na época São Paulo foi pioneiro, o primeiro 

estado a criar uma previdência complementar. Alguns dos senhores aqui têm 

participação ativa nisso. Acho que podemos dizer que é um caso de sucesso. Deu certo, 

está funcionando, dá um ótimo retorno aos nossos funcionários, e é a segurança e 

tranquilidade de ser um plano de contribuição definida. Ou seja, o dinheiro está 

registrado para cada um dos participantes do plano. Ele vê o saldo da sua conta, e sabe 

que dado que a SP Prevcom está muito bem institucionalizada e tem uma governança 

séria, que aquele dinheiro continuará sendo aplicado ao longo do tempo.  

Quando chegar o momento de a pessoa usufruir daquele dinheiro acumulado, está 

lá o saldo da conta dela, com toda a tranquilidade. Com relação a previdência no 

regimento próprio, é importante e relevante. Existe uma necessidade de aportes do 

Tesouro, eles têm sido crescentes, como eu mesmo mostrei no gráfico. Vai continuar 

crescendo. Aí é o inevitável, porque como país e população estamos envelhecendo e o 

estado de São Paulo não é diferente. Em particular, nosso funcionalismo continua 

envelhecendo, metade mais ou menos da nossa força de trabalho tem mais de 50 anos, e 

ao longo da próxima década vai adquirir o direito de se aposentar. Mas todas as 

projeções são de que ainda que haja um crescimento por alguns anos, até pelo fato de já 

termos feito muita coisa do ponto de vista da previdência, inclusive SP Prevcom, isso 

estressa um pouco em nosso orçamento, mas é gerenciável.  

E daqui a pouco começamos a ter o declínio desse aporte do Tesouro, e o sistema 

fica razoavelmente equilibrado. Isso quer dizer que São Paulo não precisa da reforma da 

previdência? Não, a reforma em discussão no âmbito federal traz algumas mudanças, 

que eu acho justas e necessárias, e que se acontecer, e quando acontecer no âmbito 

federal, muita coisa vale para o âmbito estadual, e vamos nos beneficiar disso tudo. No 

fundo, cai a necessidade de aporte do Tesouro um pouco mais rápido. Mas as contas 

indicam que temos condições de gerenciar na forma como está. Era melhor ter um 
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pouco mais de folga porque faríamos mais investimentos ou outras coisas com o 

dinheiro. 

Deputado Vitor Sapienza, nessa questão do PL 920 eu respeitosamente discordo 

de Vossa Excelência. Não há penalização nenhuma a São Paulo. Como tentei mostrar 

aqui, os limites impostos pelo texto... E é aquela situação, o gerente do banco tem que 

negociar com muita gente. Ele cria um formulário padrão, e tem algumas coisas que 

para quem não gerenciava suas contas de maneira correta, impõe limites. Mas para São 

Paulo nós já estávamos fazendo, não tem problema nenhum para nós. 

 

O SR. VITOR SAPIENZA - PPS - Essa é a razão, se já está fazendo não tem 

necessidade de impor.  

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Mas aí o governo federal usou a oportunidade da 

renegociação com 20 estados que ao final aderiram, e pensou: “Mas tem gente aqui que 

era bom colocar um pouco de ordem nas contas”, e definiu um figurino que funciona. 

Aperta quem não está com as coisas arrumadas, mas para nós tanto faz. Mas o alívio de 

juros para nós foi importante. O gerente do banco veio com um formulário e disse que 

era o mesmo que dava para todo mundo. “Você não está apertado, mas assina aqui que é 

para formalizarmos”. É um formulário igual para todo mundo, é só isso. 

 

O SR. VITOR SAPIENZA - PPS - Negativo, não concordo. 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Então depois vamos marcar uma conversa.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Secretário, o 

senhor poderia, por gentileza, pedir para alguém no seu gabinete digitalizar o ofício 

protocolado aqui na Casa, e encaminhar através de e-mail para nós? É possível até às 

quatro e meia da tarde? Porque vamos para o Colégio de Líderes com o presidente da 

Casa, e queria levar esse ofício.  

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Está bom. E para concluir, queria falar dos dois 

últimos pontos do deputado Vitor Sapienza. Com relação a menção de não existir... 

Estou entendendo que o senhor está questionando a falta de fiscalização móvel, é isso? 

Não sou especialista disso, o Luiz Cláudio é que tem me pautado sobre os assuntos do 
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dia a dia da arrecadação, mas o que tem me dito é que nossa capacidade de geração de 

informação através da Nota Fiscal Eletrônica, da paulista, de cruzamento de dados de 

cartão de crédito nos dá um conjunto de informações que podemos usar tecnologia para 

identificar melhores situações. E quando vai para a rua já vai numa situação mais focada 

e identificada.  

 

O SR. VITOR SAPIENZA - PPS - Me permite um aparte? Só não vai esquecer 

que a Operação Lava Jato surgiu de um acidente, e normalmente os grandes feitos da 

Secretaria da Fazenda, as grandes fraudes foram sempre descobertas através da 

fiscalização móvel. Por isso que se chama imposto de circulação de mercadorias. Na 

hora que fiscalizo a circulação, começo a me deparar com situações das mais esdruxulas 

possíveis. Dentro desse quadro, não sou eu que estou falando, ainda ontem uma 

entrevista com o Aloísio, que foi deputado desta Casa, disse o seguinte, que a Operação 

Lava Jato surgiu por um acaso, por verificar uma coisa que não tinha nada a ver com as 

irregularidades, e constataram num posto de gasolina. 

Dentro desse quadro eu me permito reforçar a posição de fiscalização móvel. Fora 

tudo isso dá a entender, com todo respeito a essa garotada nova que ingressou agora, 

que eles têm que colocar a mão na massa. De repente não posso mexer nisso porque tem 

um cheiro de gasolina. Não, é para começar lá de baixo. O Bolçone foi fiscal também, 

secretário, foi colocar a mão na massa. Colocando a mão na massa acabamos 

prendendo. Com toda sinceridade, estou olhando o coordenador que está fazendo assim 

com a cabeça, é alguém que passou.  

Eu vim de baixo, fui assistente de posto fiscal, fui várias vezes em barreira, subia 

em caminhão. Eu tinha vergonha, se alguém me vê subir em caminhão, não tem lógica. 

Eu lembro que entrava em pasto para fiscalizar gado e não sabia o que era, e não sabia o 

que era. Se tivesse que correr, para onde ia correr? De medo do boi. Então dentro desse 

quadro hoje o pessoal não pode mexer nisso e naquilo. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Me dá um aparte, deputado? Fui presidente da 

CPI dos combustíveis em 98, e os fiscais da Receita me acompanhavam em postos de 

gasolina dia e noite, feriado. Mudou?  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Deputados, vamos 

permitir que o secretário complete suas explicações?  
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O SR. HÉLCIO TOKESHI - Deputado, acho que isso também é um assunto que 

podemos e devemos conversar numa conversa mais longa. Mas só para ficar registrado, 

também concordo que a experiência prática de ver as coisas no concreto faz muita 

diferença, e às vezes fazer trabalhos que você pode achar menos nobre são importantes 

até para minha formação de origem. Sou imensamente grato aos meus pais por ter me 

feito colher tomate, plantar cebola, carregar caixas. Mesmo na minha função de hoje, 

sou economista, tive que fazer tabela a mão com papel quadriculado.  

Última coisa. A Nota Fiscal Paulista, o último comentário que o senhor fez. Eu 

acho esse programa excelente, e uma grande ideia em sua origem. Mas também acho 

que depois de dez anos do programa, tudo pode evoluir. Estávamos com vários 

problemas de fraude no mecanismo, principalmente em torno da urna física. Desde 

coisas criminosas de roubo de urna, sequestro de quem ia buscar urna, gente montando 

instituições fraudulentas e distribuindo urna para pegar Nota Fiscal, e depois achacando 

como intermediário organizações honestas. “Quando você precisa para cobrir de 

buraco? Eu te dou as notas”. Havia uma indústria de intermediários. 

Isso tudo gerou uma necessidade grande de evolução. Quanto a isso nós estamos 

muito tranquilos. O Carlos Ruggeri, coordenador da Nota Fiscal Paulista, está ali logo 

atrás do senhor. Ele está à disposição de fazer uma reunião. Mas já temos as estatísticas 

dos resultados das mudanças do programa. A nota fiscal doada pelo processo antigo, 

que por enquanto ainda estamos convivendo, a que está sendo depositava na urna gera 

em média uma doação de 0,21 centavos para as entidades. O bilhete doado via 

aplicativo está gerando, em média, 40 reais de doação para as entidades. Cada um dos 

cupons, em média, tem vários cupons que dão a doação máxima de 250 reais. Um 

cafezinho em algumas situações está gerando 250 reais de doação para as entidades.  

Temos maior vontade de ter um programa melhor do que ele já é. Do ponto de 

vista da cidadania fiscal, que é a preocupação que o senhor levantou, também queremos 

que não só as pessoas peçam e coloquem o CPF na nota porque estão interessadas no 

bolso, que foi o mecanismo principal ao longo de dez anos, mas queremos que as 

pessoas coloquem CPF na nota por causa do coração. Para ter mais mecanismos para 

incentivar e turbinar o programa. Essa é a lógica. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Me permite um aparte presidente? É só esse 

assunto específico. Nós já tínhamos a informação de que na média era 0,21 e agora é 40. 
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O senhor tem informação dos últimos números, quanto em valores tem sido distribuído 

nos últimos meses no sistema antigo e novo. Acho que isso é relevante para sabermos se 

o novo sistema está tendo aderência e funcionando ou não.  

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Deputado, não tenho aqui no meu material, mas o 

Carlos Ruggeri tem todo o acompanhamento no sistema e pode passar para o senhor. 

Por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Dando sequência a 

lista, deputado Teonílio Barba. Quero registrar a presença do nosso querido deputado 

João Caramez. 

 

O SR. TEONÍLIO BARBA - PT - Obrigado presidente. Secretário, primeiro 

cumprimenta-lo por pelo menos não se recusar a vir nesta Comissão, o que já é um salto 

de qualidade. Tem secretários que se recusam. Durante sua apresentação você afirmou 

que estamos andando tranquilos e tudo bem, sem estresse nenhum. Eu confesso que não 

é a realidade do funcionalismo público do estado de São Paulo. Faz quatro anos que não 

tem reposição do INPC, que é a inflação que mede os produtos da cesta básica. Então 

essa exuberância de administração que você está mostrando está sendo feita em cima do 

sacrifício de alguém, que é exatamente o funcionalismo público do estado, que está 

sendo penalizado. 

Já teve 70 dias de greve, a Apeoesp 90 dias, então a coisa não anda tão tranquila 

assim. Nós precisamos ter claro isso, não existe mesa de negociação com o 

funcionalismo público no estado de São Paulo. Se você não consegue resolver o 

problema de uma vez, poderia estabelecer uma mesa de negociação permanente onde 

vai resolvendo os problemas a conta gota pelo menos. Primeiro fazer essa afirmação, 

mas de todo jeito elogiar por sua presença aqui. Isso para nós é extremamente 

importante.  

Quando você mostra a composição das receitas do ICMS, você tem três grandes 

fontes de receita na página seis. Então você tinha uma indústria que tinha de 

participação no ICMS do Estado de São Paulo quase 54%. Isso caiu drasticamente em 

função dos últimos governos do Estado não terem defendido a estadia da indústria no 

estado. Nós perdemos, da abertura do governo Collor lá em 90 até agora, mais de quatro 

mil indústrias. Mas no estado de São Paulo temos perdido algo em torno de mais três 
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mil indústrias nesse último período, em função da famigerada guerra fiscal. Qual é a 

estratégia do governo? 

Hoje temos um problema gravíssimo na indústria. Aqui é arrecadação, não 

estamos tratando da participação da indústria de transformação no produto do país hoje, 

que é 11,1 caminhando para dez. Isso é uma coisa grave, sem a indústria da construção 

civil. Quando coloca ela, isso muda para 15% no máximo. Um país com 208 milhões de 

habitantes não pode viver com uma indústria tão pequena desse jeito. O Estado de São 

Paulo perdeu arrecadações da indústria porque perdeu indústria. Qual é a estratégia do 

governo para discutir e recuperar essa parte? Essa é a primeira pergunta. 

A segunda pergunta. Nós nos deparamos nos debates das audiências públicas da 

Comissão de Finanças nas várias regiões, 26 audiências, com o problema da saúde. Os 

prefeitos reclamam dos 25% para o SAMU, que o Estado não coloca. Quem acaba 

colocando são as prefeituras, isso em todas - do PSDB, do PTB, de PT. Todos os 

prefeitos ou secretários reclamam. Quando vocês vão começar a cumprir? Porque o 

dinheiro do SAMU é 25 do município, 25 do Estado e 50% do governo federal. Quando 

vocês vão começar a executar? Ou a informação dos prefeitos são mentirosas? 

Precisamos saber. 

A terceira coisa é quando você fala do PPD. Procurei aqui e não achei para olhar 

com mais grau de precisão possível, mas quando aprovamos o PPD aqui era para ser um 

Refis do Estado. Programa de Parcelamento de Dívida é um Refis do Estado. Tem um 

critério para impedir que empresas que já fizeram dois, três, Refis... O Refis em Brasília 

está virando coisa boa para mau empresário. Você faz Refis, paga cinco, seis parcelas, 

aprova todo seu plano de gestão, todas as certidões precisas e depois para de pagar e 

fica aguardando um novo. PPD é a mesma coisa aqui no estado. Você disse que seu um 

salto na arrecadação, qual é a estimativa? Parece que você falou que arrecadou 1,6 

milhão, mas a previsão era mais do que isso. Era outra coisa que eu queria que você 

falasse de maneira bem clara para nós. 

Outra coisa. Quando olhamos o investimento total no setor privado, você teve 7,1 

bilhões de investimentos em 2017, o gasto até agora. Onde foi 3,3 do Tesouro, 1,5 de 

operações de crédito. As operações não estão andando, mas também o Tesouro investe 

pouco. E a estimativa de previsão era de 20 milhões, e até agora só se investiu 7,1 

milhões - 34% da previsão estimada. Estão fazendo só para colocar no orçamento ou é 

para executar realmente? Porque está muito longe, falta 12 milhões e 900 para cumprir a 

meta prevista em nossa LDO.  
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Outra coisa. Nas operações de crédito em sua última página eu percebi que a 

Linha Bronze do ABC não está colocada. Por quê? Não teve operação de crédito? Aliás, 

operação que está extremamente atrasada e era para ter sido realizada em 2013. Aliás, 

2013 já estava atrasado. Era para ser realizado em 2011, porque a previsão era fazer a 

Linha Bronze até 2013, agora mudou para 2017 e deve mudar para 18, 19, e não 

conseguimos saber da onde vem. Ali são operações de crédito que faltou ao governo 

fazer. Você tinha várias alternativas de operação de crédito, ou pela Caixa Econômica 

Federal, BNDES, Banco do Brasil ou sistema financeiro internacional via BID e outros. 

Outra questão é que nas operações de crédito, quando pegamos a Linha-18 do 

Metrô, que tinha um gasto previsto de 414 milhões, até hoje não foi realizado nada. É 

outra coisa, colocamos aqui no orçamento, aprovamos o orçamento e acabamos não 

realizando. Tem mais operações com gasto menor, mas essa não se iniciou com nem um 

real de meta. Como se explica isso? Outra coisa, na LDO de 2018 que aprovamos no 

primeiro semestre diz que o total de renúncia fiscal apontado pelo governo é e 15 

bilhões. No entanto, o mesmo quadro ao lado da LDO na página 26, mostra que o 

Governo do Estado esclarece que o valor contabilizado pelo governo engloba somente 

os débitos do imposto. 

Sendo assim, pergunto. E os créditos dos outorgados do ICMS, estão englobados 

nesse total de renúncia fiscal de 15 bilhões? Qual é a renúncia nos últimos três anos, 

com base nos créditos outorgados? Dentre esses créditos, qual o montante destinado à 

JBS? Aliás, aproveito para pedir para o senhor se puder, que hoje tem uma audiência 

pública aqui na Casa para ser feita no Auditório Kobayashi, e a assessora do Luiz 

Fernando já falou com o Marcos da sua secretaria, se você poderia pedir para alguém 

acompanhar. Nós queremos discutir o destino dos trabalhadores de alimentação da JSB, 

que têm grave risco de perder seus empregos, principalmente aqui no estado de São 

Paulo. Será a partir das 18 horas. Nos ajudaria.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Muito bem deputado, o 

tempo está esgotado. Vamos solicitar ao deputado Raul Marcelo que faça suas 

considerações em cinco minutos. Depois para encerrar o deputado Davi Zaia. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Sr. Presidente, secretário Hélcio. Eu tenho 

aqui um desabafo e uma questão a ser levantada. O primeiro desabafo é que venho da 

região metropolitana de Sorocaba, e é uma tristeza que um Estado que precise de tanto 
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recurso como o nosso, o hospital da minha região está igual hospital de guerra. Pessoas 

pelos corredores e dormindo pelas calçadas esperando ser atendidas. As escolas então, 

meu Deus do céu. Três anos dos professores sem reajuste. Eu visitei as delegacias da 

minha cidade, e tem delegado varrendo o chão, limpando a delegacia porque o governo 

cortou a verba para contratar terceirizados. 

Aqui em São Paulo faltou água recentemente, e para chegar na Assembleia 

passamos na frente de dois esgotos - o Rio Pinheiros e a Marginal Tietê. É uma 

vergonha uma das maiores cidades do mundo, um estado que teria assento no G20 ter 

dois esgotos a céu aberto. E aqui parece um chá da tarde. A secretaria de V. Exa. tem 

muita responsabilidade porque trata das finanças do Estado. Meu desabafo é o seguinte, 

vocês encaminharam uma negociação com o governo federal em torno da dívida de São 

Paulo, que vai piorar ainda mais as finanças no futuro. Eu queria levantar essa questão, 

para deixar claro nosso posicionamento. 

Existe uma crise fiscal, e onde ela está? A dívida ativa do Estado de São Paulo. Eu 

acabei receber um relatório, nós temos 350 bilhões para receber, dos quais 330 é de 

ICMS. O que sua secretaria está fazendo nesse sentido? Isso é mais do que o orçamento, 

de 200. Tem 350 para receber, e é ICMS das empresas, IPVA é residual. Segundo, 

desoneração fiscal. Quinta-feira estarei no Tribunal de Contas, e convido os deputados, 

com o Roque Citadini. Nós vamos dar uma desoneração de quase 15 bilhões. E nem o 

Tribunal de Contas que assessora essa Casa tem as informações, os CNPJs das 

empresas. Nós queremos saber quem está ganhando dinheiro, porque é um dinheiro que 

entra no caixa. A empresa deixa de pagar ICMS e é dinheiro na veia.  

Quantos empregos estão gerando? Está tendo inovação tecnológica? O que está 

trazendo de benefício para o estado? 15 bilhões. E a dívida, de 13 bilhões que pagamos 

em 2015. O Estado de São Paulo ia falir ano passado, era para estar na mesma situação 

do Rio de Janeiro. Sabe por que não entramos? Porque o último semestre do ano 

passado São Paulo não pagou a dívida, foi zerada entre julho e dezembro. Nós 

vínhamos pagando uma média de dez bilhões, e em 2015 pagamos 13,3. Em 2016 foi 

feito um novo acordo sem aprovação dessa Casa, porque estamos com o PL 920 agora, 

e aqui é igual carpideira de latifundiário. Vai lá para chorar e o defunto já morreu. O 

acordo já foi feito. 

Uma situação vergonhosa para São Paulo e inclusive para essa Casa, porque o 

povo paga essa Assembleia. Isso aqui custa muito, e o acordo já foi feito. Nós ficamos 

sem pagar semestre passado, pagamos sete bilhões e meio da dívida em 2016, segundo 
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o Portal da Transparência. Infelizmente na peça orçamentária que veio para a Casa esse 

dado não consta, só no Siafem.  

Em 97 quando o Covas fez a renegociação com o Fernando Henrique, estipulou o 

seguinte acordo. Primeiro era estancar a dívida, colocar o IGP-DI +6, e São Paulo 

entrega o patrimônio. Nós vendemos tudo; Comgás, entregamos rodovias, Banespa, até 

hospital foi vendido para o setor da construção civil através de contratualização e 

organização social. Foi feito um desmonte do Estado de São Paulo em nome de 

pagamentos dos juros da dívida. Hoje ela está em 230 bilhões. E esse IGP-DI +6 eu fiz 

os cálculos, e é obrigação nossa saber o que estamos votando. Ele custou para nós entre 

98 e 2016, 1.295%. Todos sabem que a base dele é o dólar, e mais 6%. Em 2002 chegou 

a variar 32%, que é o pico. Mas sempre acima do IPCA.  

O IPCA nesse período variou 333%, o IGP-DI +6 1295%. Sou o primeiro 

deputado a renegociar a dívida. Acho que tínhamos que renegociar mesmo. Mas o 

problema secretário, é que nós trocamos o indexador que era o IGP-DI +6 pelo IPCA 

+4. IPCA pelo menos é inflação. Mas vamos pagar mais quatro. E se colocarmos o 

IPCA para trás, para vermos qual seria a evolução, de 98 a 2016 teria 670%. Ou seja, o 

dobro da variação do IPCA da inflação. Tem ano que a inflação é de 5%. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Pelas conclusões 

deputado, por favor.  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Só para concluir. A pergunta que se coloca 

é a seguinte. Em 97, além da contrapartida das privatizações, foi colocado também um 

teto. Essa é a pergunta que coloco, é o teto do limite de 13% da receita líquida real. Esse 

limite não ficou claro, porque não tinha problema. Se devia para agiota, como é a 

situação brasileira hoje... Hoje quem manda é Itaú, Bradesco e Santander. Somos 

praticamente uma nação escrava de meia dúzia de bancos. Paga-se um cheque especial 

que não existe em lugar nenhum, até 5% para comprar... 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Deputado, seu tempo 

encerrou.  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Eu preciso fazer o desabafo aqui presidente.  

 



32 
 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Sim, mas seu tempo 

encerrou. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Isso aqui não é chá da tarde. Tem gente 

pedindo esmola no semáforo. Aqui não é parlamento sueco, é parlamento sul-

americano.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - É regido por um 

regimento interno e V. Exa. tem que obedecer.  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Vou concluir. Fiquei uma hora sentado aqui 

e agora preciso falar.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - O senhor não manda, 

não tem o que falar. Seu tempo está esgotado.  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Peço respeito a região metropolitana de 

Sorocaba. Eu vou concluir. Para concluir é o seguinte, hoje nós temos um teto. Não 

podemos pagar a mais do que está colocado no teto, que é receita líquida real de 13%. 

Com o projeto 920 não está colocada a questão do teto, então vamos pagar mais que o 

teto? Essa é a pergunta que faço. Não pagamos nada no último semestre, estamos 

pagando agora 15, 20, 25% até voltar a pagar o normal da dívida com a União. E o teto 

como fica? Não ficou claro ao ler o projeto. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Deputado Davi Zaia, o 

último inscrito.  

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Sr. Presidente, queria me inscrever.   

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Nós tínhamos 

encerrado, mas vamos abrir uma exceção. Vossa Excelência é o último inscrito. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Acho que é uma falha, porque eu já tinha 

pedido para me inscrever.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Não tinha anotado 

aqui. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Dei o sinal e entendi que o senhor tinha 

percebido.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Vamos colocar os dois.  

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Cumprimentar o presidente e o secretário Hélcio. 

Acho que a exposição foi muito esclarecedora para termos com os números a situação 

real das finanças do Estado no momento em que esse assunto é sempre discutido, 

porque vivemos uma crise muito grande no país. Poder conhecer os números com essa 

precisão é muito importante para todos nós aqui, que temos que estar permanentemente 

analisando e votando as questões do Estado. Algumas já foram perguntadas. 

Em relação a dívida que foi renegociada, tivemos um alívio. O senhor se referiu 

várias vezes a isso. Se pudéssemos ter mais ou menos de quanto significou isso. 

Teríamos que ter pago tantos bi e pagamos tanto. Isso é importante para sabermos o 

quanto sobrou a mais para investimentos e outras despesas, e dar uma dimensão da 

importância da discussão do PL 920 que está aqui para analisarmos nas próximas 

semanas. A outra questão que queria levantar, já fiz o aparte ali, é a questão da nota 

fiscal. Acho que é importante acompanharmos como estão funcionando os dois 

sistemas, mas vamos depois falar com o coordenador da área para que possa nos dar 

essas informações detalhadas. 

Eu conversava com o deputado Bolçone e uma das questões que ele levantou é 

que das operações de crédito, temos praticamente um bilhão e 800 que são externas, 

portanto, em dólares. Então qual garantias nós temos em relação a isso numa eventual 

oscilação do valor do dólar? O impacto que isso possa ter futuramente nas finanças do 

Estado. Rapidamente eram essas questões que eu queria levantar e colocar para 

complementar a exposição que brilhantemente já foi feita.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Deputado Enio Tatto, 

com a palavra.  
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O SR. ENIO TATTO - PT - Obrigado presidente. Cumprimentar o secretário 

Hélcio e todos os deputados presentes. Secretário, estou aqui com uma informação e 

pergunta, e o deputado Barba já falou bastante e com muita propriedade, que o Estado 

de São Paulo terá uma renúncia fiscal, vai abrir mão de algo em torno de 15 bilhões em 

2018. Em 2017 deve ter aberto mão também através de renúncia fiscal de muita coisa. 

Ao mesmo tempo quem leu a Folha hoje, ou acompanha, tem um dado aqui que vai 

mais ou menos na linha do que o deputado Raul Marcelo estava falando, com gente 

pedindo esmola no farol. 

Eu queria saber se vocês acompanham esses índices na hora de fazer 

investimentos, tanto na região metropolitana, na capital, nos municípios e no estado. 

Principalmente quando se trata de periferia. Em São Paulo moradores dos Jardins, toda 

a região central e melhor, vivem 23 anos a mais do que quem mora no Jardim Ângela. 

Isso é de ficar abismado. Eu que moro no Jardim das Imbuias, mais ou menos igual 

Jardim Ângela, vou viver 23 anos menos de quem mora na região central.  

Em seguida, o salário de um funcionário, uma pessoa que trabalha no Marsilac, 

que também é na Zona Sul, e podia ser Cidade Tiradentes, é de 1.200 reais. O salário de 

uma pessoa que trabalha e mora aqui na região central é em torno de dez mil reais. Falo 

isso porque tem tudo a ver com a política e as prioridades de um governo. Estamos 

discutindo aqui e na Comissão de Transportes os investimentos em todas as áreas, 

sempre é deixada de lado e para atrás a região mais pobre e periférica. A região onde o 

trabalhador trabalha e sofre. Onde a maioria está desempregada, e a maioria do pequeno 

comércio nas ruas, você passa e só vê placa de vende-se e aluga-se.  

Percebemos que o olhar do Governo do Estado do PSDB, que governa esse estado 

há uns 30 anos, não muda. Continua da mesma forma. O que nós estamos discutindo 

aqui na Assembleia, e a Bancada do Partido dos Trabalhadores entrou no TCE e 

conseguiu suspender, é a Linha-5 Lilás do Metrô e a Linha-17 do monotrilho que chega 

até o aeroporto. Estou dando um exemplo do que é você não investir e se preocupar com 

a periferia. Essa Linha-5 começou em 98 com o Mário Covas, que ligou do Capão 

Redondo até o largo 13. Não ligava nada com nada, mas foi feita a obra. Há poucos dias 

foram inauguradas três estações, e a previsão é de que até final do ano que vem 

inaugurem até Chácara Klabin.  

Estou falando nisso porque nessa concessão prevê-se tudo, até inauguração das 

estações Klabin, mas esqueceu-se daquilo que é mais importante para o fundão da Zona 

Sul, que é a extensão da Linha-5 do Capão Redondo até o Jardim Ângela. Não está na 
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concessão, tanto é que será motivo de entrarmos com requerimento na Comissão, para 

fazermos uma audiência pública e discutir isso. Vamos mais longe. Nessa mesma 

concessão, para vocês terem uma ideia de como é vista a periferia por esse governo, 

também está junto uma linha tida como deficitária, que é a Linha-17 que vai chegar com 

o monotrilho até o Aeroporto de Congonhas. É um absurdo o estado de São Paulo ter 

dois aeroportos e não ter ligação de trens.  

Mas essa Linha-17 é deficitária. Nessa concessão, como é a Linha-5, diz o 

seguinte, que a Linha-17 que sairia de Paraisópolis e chegaria até Jabaquara, 

interligando com o Metrô, será diferente. Ela não vai mais sair da periferia com 

população pobre e que precisa de transporte, ela vai sair apenas da linha da CPTM da 

Estação Pinheiros-Morumbi. E também não vai mais chegar mais, passando pelo 

Jabaquara, interligar até o final, apenas até na Av. Washington Luiz e acessando o 

aeroporto. Mais uma vez a periferia fica de fora. 

Vou dar mais um exemplo absurdo, e pegando sempre minha querida Zona Sul, 

mas também vale para a Zona Norte, Leste e regiões metropolitanas. Na área da 

educação na barragem da Zona Sul teve uma escola que pegou fogo há cinco anos. E no 

Recanto Canto Belo, também na Zona Sul, tem uma escola que pegou fogo há oito anos. 

Depois foi construída e pegou fogo novamente já faz seis anos. Tem outra que pegou 

fogo no Jardim Novo Horizonte, a Tancredo Neves, e mais uma vez no Grajaú, que faz 

em torno de cinco a seis anos que pegaram fogo. Até hoje essas escolas não foram 

reconstruídas.  

A pergunta, e não adianta falar que estou querendo fazer luta de classes, mas é a 

realidade. Se uma escola pegasse fogo aqui na região central e mais nobre da cidade de 

São Paulo, eu tenho certeza absoluta que o governo ia correr atrás e já teria 

reconstruído, e estaria funcionando da mesma forma. Isso vale para o Bom Prato que 

também tem que chegar na periferia, em Parelheiros, que pedimos há muito tempo. Na 

região do Grajaú tem um, mas não atende. Você pega a CPTM que estamos lutando 

desde 2010 para estender o trem do Grajaú até Varginha e Parelheiros. 

Mas é impressionante, as obras sempre param nessas regiões periféricas, assim 

como o trem que ia chegar até Brasilândia. Assim como a manutenção da Linha-7 Ouro 

que vem de Jundiaí, dá uma olhada de onde estão as piores estações, porque falta 

investimento do governo. É justamente na periferia, onde o povo mais precisa. A 

estação de Francisco Morato está para ser construída, uma estação provisória que não 

tem elevador e acessibilidade, há sete anos. Sabe o que foi falado aqui no dia que o 
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secretário veio? Que a prefeitura tem que dar uma contrapartida de cem milhões. Você 

vai tirar cem milhões da Prefeitura de Francisco Morato? É desumano.  

E o Governo do Estado tirou quase um bilhão da CPTM aqui da capital, que 

resolveria bastantes problemas de manutenção para evitar acidentes, aquelas notícias 

que todo dia são pautadas pela grande imprensa, os problemas no Metrô, na CPTM e no 

monotrilho da cidade. Esse dinheiro resolveria muito. Sabem para onde foi aprovado e o 

governo mandou um projeto, transferindo um bilhão de reais da CPTM? Para a Dersa, 

para terminar a Rodovia dos Tamoios. Também é importante, mas o que é mais? O que 

é prioridade para um governo? Era resolver o problema dessa população que sofre todo 

dia amontoada, ou terminar uma rodovia?  

Eu inclusive sempre vou para aquela região, mas tem que duplicar, fazer a parte 

da serra, os tuneis, uma nova Imigrantes para meter pedágio e cobrar. E esquecem a 

população que anda pendurada. Falo tudo isso porque é prioridade de governo, não 

adianta. Quando falamos do prefeito da capital de São Paulo, da merenda, e vocês 

sabem muito bem que foi na gestão do PT que foi colocado almoço e janta, e eu tenho 

orgulho que foi na administração da Marta quando era do PT. Meu irmão Gilmar Tatto 

era secretário de abastecimento.  

Ele colocou almoço e janta com carne, arroz, feijão, salada. Fez convênio com 

agricultura familiar e trouxe comida de qualidade para as crianças, tanto é que hoje 

qualquer pai prefere colocar a criança numa creche municipal do que numa particular. 

Agora o prefeito João Doria quer colocar granuladas, uma tal de farinata. É isso 

mesmo?  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Seu tempo está 

encerrado, excelência.  

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Uma sobra de alimentos que tem que ser utilizada 

de uma forma ou outra, mas ele quer colocar na merenda. Só colocando isso e o que é 

prioridade de um governo, e o que é um governo que aplica bem o dinheiro onde mais 

precisa. Não me venha falar que o problema agora é a crise e a Dilma, o PT. Nos dez 

anos de vacas gordas o governo tinha um orçamento que batia recorde todo ano, mas a 

política de prioridade era a mesma.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Muito bem. Então o 

deputado Edson Giriboni encerra a participação dos deputados. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, presidente. Posso me inscrever 

ainda? 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Não, terminou já.  

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Queria cumprimentar o secretário Hélcio por 

sua explanação. Ficamos pensando como deputados, vemos sua explanação e a 

impressão que passa é que o Estado está numa situação muito boa. Ficamos muitas 

vezes sem entender porque as coisas não acontecem. Minha pergunta, será que o Estado 

não está tendo uma atitude muito conservadora em relação as demandas sociais que 

temos aqui, principalmente na área da saúde pública e alguns setores sociais que 

demandam ação mais forte do Estado? 

Eu tenho acompanhado as dificuldades dos hospitais, principalmente na minha 

região, e sempre que cobramos do Governo do Estado e das diretorias regionais, a 

responsabilidade é sempre das prefeituras ou dos hospitais, ou do Ministério da Saúde. 

Dá impressão que o Estado sempre fica muito ausente. Ontem fui cobrado pela prefeita 

da minha cidade de um convênio, de uma parcela de dezembro de 2016 que a Secretaria 

da Saúde não repassou. Estamos terminando o ano de 2017 e até agora esse repasse não 

foi honrado. O compromisso foi assinado com os hospitais do estado de São Paulo. Me 

parece que pelos números apresentados o Estado poderia ter um pouco mais de arrocho 

e visão social para atender as demandas, principalmente na área da saúde e social. 

Outra pergunta secretário, com relação ao PL 920. Parece que fiz um negócio, 

mas é o outro que vai pagar a conta. E se o outro não pagar? Porque o compromisso de 

aprovar o PL 920 foi assumido sem que tivesse passado por esta Casa. Então minha 

pergunta é, se o PL 920 não for aprovado por esta Casa, qual a consequência disso? É 

um risco que está aí, se vermos o estado de São Paulo com tantas carências ainda. 

Recentemente vi um movimento separatista, e aqui um pouco mais de folclore, nos 

estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para criar um novo país. Qual 

seria a condição de São Paulo para atender nossas grandes demandas se fosse um país? 

Eu não sei se a Secretaria da Fazenda tem esses números. O que poderíamos sonhar com 

São Paulo sendo um novo país?  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Secretário, o senhor 

tem a palavra para responder as últimas questões. Queria lembra-lo que essa reunião só 

pode prosseguir até o começo da Ordem do Dia no plenário. Temos um prazo muito 

exíguo e gostaria que o senhor fosse mais breve nas respostas.  

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Obrigado presidente, e pela nova rodada de 

perguntas. Vou tentar responder de maneira... 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Como é de praxe, talvez 

seria interessante, se necessário, que pedisse para suspender e deixasse mais tempo para 

a Comissão de Finanças para ouvirmos o secretário.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Peço à secretaria que 

peça um tempo maior para nós, a pedido do deputado Enio Tatto.  

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Vou começar pelo assunto de natureza mais geral, 

que apareceu em vários questionamentos, a questão da renúncia fiscal. Com relação a 

qualidade da informação, já informamos na LDO e são esses números que os senhores 

estão usando, o volume total. É uma metodologia desenvolvida pela área técnica da 

Secretaria da Fazenda, e nos permite um certo nível de detalhamento. Até por 

provocação, e em andamento dentro da Secretaria da Fazenda, um exercício todo de 

revisão de todos os benefícios fiscais, e é isso que nos levou a fazer vários cortes em 

benefícios ao longo do ano passado e começo desse. 

Alguns que não foram triviais de serem implementados porque houve um pouco 

de contestação, citar especificamente a carne, mas acho que foi uma medida correta na 

linha de rever aqueles que não têm mais função e geram um benefício de investimento 

ou geração de emprego. Fizemos e continuamos fazendo essa revisão de benefícios. Em 

paralelo já estava em andamento todo um trabalho de melhoria da nossa metodologia de 

informe e acompanhamento dessas renúncias, e isso está agora em discussão com o 

Tribunal de Contas para que possamos evoluir na metodologia, e dar ainda mais 

transparência a esses números, para que a sociedade possa, inclusive através desta Casa, 

fazer uma discussão que eu acho saudável e necessária. Mas o caso tem que ser feito um 

a um com muita ponderação. 
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Como o deputado Teonílio Barba bem apontou, vários desses benefícios existem 

para preservar empregos no estado de São Paulo, porque eles são decorrência da guerra 

fiscal. Outros estados, para atrair empregos e investimentos, concedem benefícios, e às 

vezes nós temos que fazer alguma coisa para compensar. Agora o mais importante é que 

nós não estamos fazendo isso de maneira generalizada e sem critério. Pelo contrário, 

estamos dando uma resposta que é muito melhor, e de novo com ajuda dos senhores. 

Aprovamos aqui a lei 17497, que fez uma recalibragem de toda a sistemática de juros e 

multas sobre os débitos tributários, para não deixar judicializar e acumular o estoque, 

para melhorarmos o pagamento dos impostos. 

Estamos aqui com o projeto que os senhores estão discutindo, aliás, de maneira 

muito adequada, que é o nosso projeto do Nos Conformes. Estamos simplificando toda 

a sistemática de tributação e fiscalização do Estado, para criar um ambiente de negócios 

melhor, onde tratamos de maneira adequada o bom contribuinte para concentrarmos 

recursos com mais fiscalização para os sonegadores e maus pagadores. Mas na linha não 

de dar mais benefícios – que eu acho que isso não faz sentido, necessariamente, para o 

Estado de São Paulo –, mas melhorar como fiscalizamos e tributamos para que fique 

mais fácil ter empresas e negócios, e criar empregos no estado. 

 

O SR. TEONÍLIO BARBA - PT - Senhor secretário, só um aparte. Primeira 

coisa, eu não tenho problema de fazer PPD ou Refis, desde que sejam com pessoas que 

queiram realmente honrar o compromisso de zerar a dívida com Estado. Essa é a 

primeira coisa. Segunda coisa, quando o Estado faz isso tem que exigir contrapartida 

desses setores. Quando o Estado abre mão, faz renúncia fiscal, faz PPD, Refis, e não 

exige contrapartida, então os caras se beneficiam, parcelam uma dívida e demite na 

ponta. Não tem discussão social nenhuma com isso. 

Fiz uma pergunta extremamente importante para saber, porque tem a Lei Kandir 

que trata dos créditos do ICMS. E a renúncia dos 15 bilhões não fala onde está 

colocada, se é as duas partes ou uma só. Queria que o senhor esclarecesse, porque ainda 

tenho muitas dúvidas. Em 2005, 06 e 07 fizemos uma negociação com o governador 

José Serra, eu trabalhava na Ford e era responsável pela negociação do sindicato para 

lançar um novo produto. E o governador na época liberou os créditos da Lei Kandir para 

que a Ford fizesse investimento de uma nova linha de produção. Era uma linha que 

gerou empregos, contratações e preservou os empregos, criando expectativa de futuro 

na fábrica. 
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Acho que tem maneiras de fazer, mas tem que ser mais duro, chamar os caras. 

“Nós queremos atender, mas vocês vão contribuir com que no país? Ou só vão pegar o 

lucro, colocar no bolso?”.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Deputado, vamos 

deixar o secretário responder.  

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - De maneira geral, e inclusive porque vários desses 

pleitos são encaminhados Investe SP. Numa parceria com a Secretaria da Fazenda nós 

analisamos cada caso, e eles são atrelados. Quando há algum tipo de benefício fiscal, 

regime especial, eles são atrelados a compromissos. Hoje de manhã fiz uma reunião 

com uma empresa cobrando. Isso é feito. Pode ser melhorado, concordo, é nossa 

intenção sempre. Se puder, vamos melhorar.  

Com relação a saúde, que houveram vários questionamentos, obviamente não vou 

tratar dos detalhes de execução de orçamento da Secretaria da Saúde, porque não é 

minha competência. Mas acho importante lembrar que temos uma obrigação de aplicar 

pelo menos 12% dos nossos recursos em saúde. Os números são desde 2008. Em 

nenhum ano aplicamos menos do que 12%. Em absolutamente todos os anos aplicamos 

acima dos 12% de mínimo legal, sendo que em 2016 foram 13,19% e em 2017 até 

agosto estamos executando 12,56% da receita primária do Estado. Não é o mesmo 

conceito de receita corrente líquida, mas é um indício de que tem sim uma preocupação 

de não só fazer o mínimo, mas na medida do possível fazer até a mais. 

A vinculação da educação também é a mesma situação, temos um piso de 25 e 

sempre aplicado acima do limite. A alocação dentro de programas específicos é uma 

discussão que não me cabe fazer. Com relação a Linha-18, que houve um 

questionamento, houve sim um problema com o financiamento para desapropriações, e 

infelizmente esbarramos na questão do rating. É um recurso que precisávamos de 

crédito do BNDES e em função da postura do Tesouro, não nos dá o empréstimo para 

continuarmos o investimento.  

 

O SR. TEONÍLIO BARBA - PT - Que é mais ou menos 570 milhões? 

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Por aí. Não estamos conseguindo financiamento 

para desapropriação. Não é que não tenhamos pedido. Eu pessoalmente fui ao BNDES 
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fazer reunião para discutir isso. Acho que é importante lembrar, e de novo piso em ovos, 

porque essa é uma decisão que cabe à Secretaria de Transportes Metropolitanos e de 

Logística. Queria lembrar que estamos executando a Linha-15, e isso faz parte do plano 

de investimentos e da execução, que vai da Vila Prudente até São Mateus, e numa 

segunda fase até a Cidade Tiradentes, pegando justamente a Zona Leste. Eu acho que 

vai atingir uma população que não é dos Jardins, por assim dizer.  

 

O SR. TEONÍLIO BARBA - PT - Mas a Bronze é ABC. 

  

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Eu entendo, mas não foi por falta de esforço e 

trabalho. Pelo menos na minha parte eu fiz o que podia fazer, e muito. Foram várias 

reuniões no BNDES. Essa briga do rating tem declarações minhas em jornal, trabalho 

com jornalistas, idas a Brasília diversas vezes, brigas com o Ministério da Fazenda. 

Enfim, às vezes as coisas não saem como gostaríamos. 

Houve um questionamento também do deputado Barba sobre o investimento 

previsto de 20 bilhões para 17, e a execução não aponta que vamos chegar lá. De fato, 

infelizmente acho que não vamos chegar nesse volume total, entre outras coisas pela 

questão da restrição das linhas de crédito. A todas as questões em torno da renegociação 

da dívida. Agora a informação que o deputado Zaia tinha pedido. Em 2016 ao invés de 

pagar 7,9 bilhões, teríamos pago de juros 15,4. Em 2017 vamos pagar 9,2 ao invés de 

15,9. Em 2018 até junho, quando ainda haverá desconto, ao invés de pagar 6,7 nós 

pagaríamos 8,2. Ou seja, no total desses três anos o valor da renegociação nos permitiu 

uma redução de pagamentos de 39,5 bilhões para 23,8 bilhões. 

Do ponto de vista de estoque, sem os efeitos dessa lei, chegaria entre 31 de 

dezembro de 2016 a 240,9 bilhões de reais, e fechamos com 223,5 bilhões de estoque. 

Me parece que foi amplamente favorável ao Estado, e do nosso interesse reduzir o 

estoque e os pagamentos.   

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Só avisar que entrou na 

Ordem do Dia. Parece que não atenderam nosso pedido. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Presidente, o teto. 
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O SR. HÉLCIO TOKESHI - Não vai ter, porque pela nova sistemática essa 

regra do teto nem se aplica mais.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Secretário, temos que 

terminar.  

 

O SR. HÉLCIO TOKESHI - Terminando e respondendo a última pergunta, qual 

seria o efeito da não aprovação do PL, que riscos estamos correndo? Aumenta o serviço 

da dívida a ser paga em 18 em mais dois bilhões, e obviamente impactando o orçamento 

de 18, e impossibilidade de usar o saldo de operações de crédito que já temos contratado 

de 4,5 bilhões disponíveis em 30 de setembro de 2017. E impossibilidades de fazer 

quaisquer novas operações de crédito.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Muito bem. Nós 

agradecemos a participação do secretário, que esclareceu bastante as dúvidas dos Srs. 

Deputados. Queria informar o deputado Enio Tatto que lá embaixo estão falando pelo 

Art. 82, ainda não está na Ordem do Dia. Temos que esperar um minuto.  

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Não espera não, acabou a reunião. 


