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O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Item um. Apreciar 

pauta já encaminhada a Vossa Excelência. Segundo. Ouvir o secretário estadual do 

Planejamento e Gestão, Doutor Marcos Monteiro, que irá prestar contas do andamento 

da sua gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações de 

programas e metas para a Secretaria, em atendimento ao artigo 52 a, da Constituição 

Estadual.  

Solicito à secretária leitura da ata da última reunião.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Por questão de ordem, senhor 

presidente. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Orlando 

Bolçone, com a palavra.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Pelos termos regimentais, que seja 

dispensada a leitura da ata e a mesma seja considerada aprovada.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Havendo acordo, fica 

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

O item primeiro são as contas do governador. Em razão da presença do 

secretário, o bom senso diz, eu vou pedir vista pra ficar esse debate pra próxima 

reunião, correto? 

Nós vamos, então, ao item dois.  

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem, senhor presidente. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado... 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pedir vista do item dois da pauta. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – O item dois da pauta o 

Deputado João Paulo Rillo pede, também, vista. Concedida.  

Vamos ao item três. Item três. Projeto de Resolução 22/2015 da Mesa, dispõe 

sobre o reenquadramento de cargos do quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

Deputado Estevam Galvão, relator favorável. Em discussão.  

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem, senhor presidente. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – Deputado Rillo, com 

a palavra.  

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pra retirar a vista do 39, do item um. 

Item dois. Pode? 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – Tá retirado, mas nós 

vamos... Vamos, então, vamos colocar em votação o item três. Em discussão. Em 

votação. Os senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se 

encontram. Aprovado.  

Vamos ao item quatro. Projeto de Resolução 23/2015, da Mesa, altera 

dispositivo da Resolução 859/2008, que dispõe sobre a concessão de licença-prêmio. 

Deputado Estevam Galvão favorável ao projeto e à emenda número um, na forma de 

subemenda, apresentada pela CCJR. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados 

que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Vamos votar o item dois. Projeto de Lei Complementar 39/2015, da Mesa, 

dispõe sobre detalhamento de cargos de quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

Deputado Estevam Galvão favorável ao projeto e às emendas um, quatro, cinco, seis e 

sete. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que estiverem de acordo, 

permaneçam como se encontram. Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – Vamos ao item... 

O SR. – Cinco. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – ... ao item cinco.  
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O SR. – Questão de ordem, senhor presidente. Pedir vista do item cinco.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – Concedida. O item 

cinco.  

Vamos, então, à nossa pauta inicial. Queria convidar o secretário do 

Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo, Doutor Marcos Antonio Monteiro, pra 

assumir, pra assumir o lugar à Mesa. Agradecer a presença do Senhor Secretário, saudá-

lo, dizer que a Casa o conhece bem, até porque aqui já foi funcionário e sempre esteve 

nessa Casa, quando solicitado, e mais uma vez em nome dos deputados da Comissão 

agradecemos a vossa presença. Mesmo sendo uma presença obrigatória, mas sempre é 

uma presença importante. Tem V. Exa. a palavra.  

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Obrigado, Deputado Mauro, 

presidente da Comissão. Gostaria de saudar os outros deputados, membros da Comissão 

de Finanças e Orçamento. Dizer que pra nós é sempre uma honra podermos estar aqui 

na Assembleia.  

Como relator, Deputado Mauro, local onde eu tive a oportunidade de trabalhar, 

na década de 1990, começo da década de 1990. É bom não contar muito essas datas, 

senão a gente começa a ficar muito velho. Mas a Casa pela qual eu tenho um grande 

respeito e, por esta razão, muita honra de estar aqui com os senhores.  

 Deputado, posso já iniciar?  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – (Inaudível.) 

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Vou tentar fazer uma rápida 

apresentação do contexto da Secretaria de Planejamento e Gestão, durante esses 10 

meses, praticamente, e o que nós produzimos lá nesse período. E pra isso, eu acho 

importante que a gente contextualize um pouco em que circunstâncias esta 

administração está trabalhando, em que contexto esta administração está buscando 

responder às demandas da sociedade. 

Em princípio, eu estou trazendo aqui pra mostrar aos senhores um trabalho, em 

que nós, vou tentar ser bem rápido, em que nós apresentamos aos senhores em que 

contexto foram elaboradas a LDO, a LOA e o PPA.  
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Neste gráfico, eu trago rapidamente para os senhores, pra mostrar aos senhores, 

que as condições socioeconômicas mudaram, nesse período de elaboração, de maneira 

extremamente rápida.  

Aqui, eu apresento aos senhores qual era o contexto da previsão de crescimento 

do PIB. Quando foi preparada a LOA de 2015, nós imaginávamos, ou o estado 

imaginou, naquele momento, a perspectiva de trabalhar com uma inflação de 6,10% e 

com um PIB de 1,50%.  

O Focus de 26 de setembro de 2014, a previsão era de 1,1% para uma inflação 

de 6,30%. Em dezembro, essa perspectiva já começava se deteriorar muito rapidamente. 

A inflação de 6,53% e a previsão de PIB pra mais 0,55%. A realidade atual, com que 

nós estamos trabalhando hoje, prevê uma queda de PIB da ordem de 3% e o crescimento 

da inflação a 9,85%. 

Em 2015, nós preparamos a LOA para 2016, e o PPA, e é interessante comentar 

como o processo se deu num período muito curto de tempo, né.  

Em abril de 2015, nós encaminhamos a LDO para Assembleia, em que nós 

fizemos uma previsão de 5,50% de inflação para 1% de crescimento positivo do PIB 

para 2016. É bom dizer que isso não é uma invenção da Secretaria ou coisa que 

(Ininteligível.) se baseia em perspectivas normalmente usadas pra elaboração desses 

documentos, que é o Instituto Focus.  

Já em julho de 2015, quando preparávamos o PPA, o processo já havia mudado 

e a previsão de inflação era de 5,40% pra ainda um crescimento positivo de PIB de 

0,20%. Pra LOA de 2015, nós já trabalhávamos com PIB negativo de 0,40% e uma 

previsão de subida de inflação para 5,51%.  

Em 25 de setembro, nós fazíamos uma previsão de 5,87% com a inflação e 

menos 1% de PIB. E agora, em 23 de outubro, nós já estamos trabalhando com 1,43% 

de queda de PIB pra uma inflação de 6,22%.  

Isso tudo pra justificar o que que nós fizemos. Primeiro, um PPA, que propõe a 

possibilidade de estar sendo revisado ano a ano. E segundo, pra explicar porque que 

previsões dentro da própria... das nossas apresentações de número, foram sendo 

alteradas durante esses documentos, durante a apresentação desses documentos.  
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Eu trago aqui também um gráfico, rápido, pra entender o momento em que nós 

vivemos. Durante a primeira gestão que se deu no país, de 2003 a 2010, foi o governo 

Lula, a média de crescimento da economia foi de 4,1%. As alterações a gente está 

mostrando aí.  

Durante o primeiro mandato do governo Dilma, o crescimento do PIB foi de 

2,1% e nós já estamos trabalhando com 2015/2018 com o crescimento negativo durante 

esse segundo mandato. Isso pra explicar os contextos macroeconômicos com que nós 

estamos atuando hoje.  

Rapidamente, passar alguns números aos senhores. O IPCA acumulado nos 

últimos 12 meses é de 9,49% e nós estamos com Focus de IPCA de 6,22%. A média, 

quando se trabalhou nesse período, foi de 6,4%.  

Um outro dado interessante de ser comentado é uma avaliação do crescimento 

da taxa do PIB no estado de São Paulo, num período que vai de janeiro de 2003 até 

maio de 2015. Durante esse período, nós tivemos alguns momentos de retração ou de 

queda da economia, mas pra contextualizar, esses momentos foram sempre muito 

menores do que estão sendo ou do que está ocorrendo hoje. O maior foi o período de 10 

meses, num período de oito ou nove. Mas agora nós já estamos com um período de 

queda do PIB do estado de São Paulo de 16 meses e com previsão de que esse tempo 

ainda vá se estender.  

Trazemos também, aqui, uma comparação da queda do PIB, quando comparado 

a um período acumulado de 12 meses, pra mostrar que essa relação também é uma 

relação que vem se deteriorando muito rapidamente.  

Um outro dado importante, porque afeta a principal atividade econômica do 

estado de São Paulo, que é a indústria. Nós estamos trazendo, aqui, a queda da produção 

física da indústria de transformação paulista, que já chega a patamares, em agosto de 

2015, de 9%. 

Nesse gráfico, a gente pretende mostrar como as vendas no varejo e a produção 

física da indústria se descolaram. Isso significa importação, por razão da questão do 

dólar, nos trouxeram muita coisa. E agora, o que se imagina que possa acontecer é que, 

com a recuperação do dólar, a indústria brasileira consiga recuperar um pouco esse 
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espaço e essas linhas voltem a se aproximar como, historicamente, sempre foram 

próximas.  

Aqui, nós estamos falando agora do número de empregos formais criados no 

estado de São Paulo. Nós já estávamos com uma queda, em agosto de 2015, da ordem 

de 350 mil empregos no estado de São Paulo.  

Também uma comparação importante, fala da questão da queda da massa 

salarial na região metropolitana de São Paulo. Hoje, esses indicadores são muito 

importantes porque pressionam muito a economia e explicam também, em boa parte, da 

explicação da queda da arrecadação do ICMS vem da perda de massa salarial. Os 

reflexos disso na arrecadação do ICMS do estado, esse mapa também traduz, esse 

gráfico também traduz aí, em números, como é que isso vem acontecendo nos últimos 

12 meses.  

Em agosto de 2015, já com os valores corrigidos, nós temos o tamanho da nossa 

queda, há quanto tempo nós estamos trabalhando com queda de ICMS. Aqui a projeção 

é de agosto, nós temos queda em setembro e uma nova queda, muito duro, agora, em 

outubro. É importante colocar, em números, o quanto essa queda vem se acentuando 

porque ela tem que merecer um tratamento muito rápido da classe política brasileira, o 

que de alguma forma essa situação precisa ser revertida, o que nós estamos perdendo de 

importância econômica, nós estamos perdendo de emprego, prevê com que nós 

tenhamos que fazer um processo de recuperação muito lento. E o quanto antes essa 

recuperação se der, melhor.  

Eu já, da outra vez em que estive aqui, fiz uma fala na direção de que a gente 

espera que a classe política brasileira tome muita consciência do momento em que a 

econômica brasileira está vivendo.  

Eu defendo a posição de que nós precisamos priorizar a solução da economia e, 

pra isso, defendo que as forças políticas precisam se compor, buscar uma alternativa, 

buscar um caminho que nos permita fazer a recuperação da economia brasileira.  

Só pra colocar aqui, e é importante que se entenda o funcionamento disso, o 

gráfico que aparece acima são, em azul, são exatamente os preços administrados. 

Energia elétrica, combustíveis, esses são aqueles que provocam uma receita maior de 
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ICMS, enquanto que a indústria, o comércio e os serviços, que são as áreas que mais 

empregam, continuam em queda. Isso é um grande problema.  

Esse gráfico, também pretende mostrar a gravidade da situação, e em que 

circunstâncias o orçamento de 2016 foi elaborado e merecerá avaliação dessa Casa. 

Comparada à arrecadação do ICMS do estado, em 2015, nós estamos recuando, 

tirado o valor nominal, a valores de 2011, exatamente outubro de 2011. Vou insistir: a 

nossa arrecadação, em outubro de 2015, é uma arrecadação comparável à arrecadação 

de outubro de 2011.  

Também trago, aqui, uma comparação entre o PIB e o crescimento da receita do 

ICMS. A receita do ICMS sempre cai primeiro do que o PIB, porque é a ponta do 

sistema, é onde se sente os reflexos mais rapidamente. Hoje, o que todo mundo espera e, 

aliás, eu aproveito para contar que temos mantido um permanente contato com a 

Secretaria do Tesouro Nacional, muito preocupada com o comportamento da receita de 

ICMS em São Paulo, porque ela sinaliza tendências,  primeiro  e,  por isso, interessa 

muito a Secretaria do Tesouro Nacional e o acompanhamento do comportamento dessa 

arrecadação. Mas é isso. Nós estamos com uma queda de PIB de 3,6% pra uma queda 

de arrecadação de ICMS de 4,3%. 

Rapidamente, trago aqui, também, um gráfico que mostra o que aconteceu com a 

despesa de pessoal e a receita corrente líquida do estado nos últimos meses e nos 

últimos anos, desde 2000, qual foi a trajetória que essa despesa, comparada com a 

receita corrente líquida, tem sofrido.  

O fato concreto é que nós fechamos o segundo quadrimestre de 2015 muito 

próximos do regime prudencial, com 46,18%. O regime prudencial é 46,55%. A 

permanecer a queda de receita como está prevista, nós devemos terminar o último 

quadrimestre do ano estando acima do regime prudencial, independente de você ampliar 

essa despesa. Simplesmente, por conta da queda da arrecadação.  

Fazemos aqui, trazemos aos senhores, também, um pouco da comparação do que 

tem acontecido com a dívida consolidada líquida do estado, com a nossa receita corrente 

líquida, pra dizer que apesar disso, São Paulo ainda continua com capacidade de 

contrair novos financiamentos. Este é o indicador utilizado na análise que usa, e agentes 



8 
 

  
 

financeiros fazem pra verificar se o estado tem ou não capacidade de contrair novos 

financiamentos.  

Aproveito pra dizer que a situação de São Paulo se mantém idêntica àquela que 

nós tínhamos, quando da minha fala anterior, aqui, na Assembleia, nós conseguimos 

uma elevação do patamar de capacidade de São Paulo em dezembro de 2014 para mais 

15,6 bilhões, que era... assim analisou o Governo Federal, assim colocou a Secretaria do 

Tesouro Nacional em dezembro de 2014. Uma publicação do Diário Oficial da União, 

de 31 de dezembro de 2014. Uma vez colocado esse número, São Paulo apresentou o 

seu pleito de novos financiamentos pra tocar as obras que nós temos no estado, da 

ordem de sete bilhões de reais. E esse número, em que pesa a nossa capacidade de 

endividamento, esse número hoje não foi autorizado pelo Governo Federal, que 

congelou o PAF de São Paulo. Congelou de todos os outros estados brasileiros. Não é 

uma questão com São Paulo isso. É uma estratégia macroeconômica do ministro Levy, 

mas o fato é que isso nos amarrou. Nós tínhamos uma previsão de termos trazido, desse 

dinheiro, pelo menos 3,2 bilhões para o orçamento de 2015. Com a não entrada desses 

3,2 bilhões, isso significou uma frustração de receita pra 2015.  

Por último, trago aqui, também, um gráfico que faz uma comparação de como 

anda os nossos investimentos, a nossa capacidade de investimento, mostrando a média 

dos anos anteriores e, também, pra dizer que, apesar das dificuldades, nós ainda temos 

uma perspectiva de continuarmos investindo em 2016. Isso se dá por conta dos 

financiamentos que já haviam sido contratados antes de termos o nosso PAF seguro, e 

também com aquilo que o estado ainda consegue colocar de aporte previsto nos 

financiamentos pra garantir esse fluxo de investimento.  

Por isso, em 2016, a perspectiva de São Paulo de investir é 19,6 bilhões através 

do governo e mais 4,9 bilhões através das duas empresas, o que vem sendo realizado 

nos permitiria, apesar da crise, estarmos investindo em 2016, aproximadamente 24 

bilhões. Tem aqui um grande esforço do governo do estado pra manter essa capacidade 

de investimento, principalmente, em função da altíssima capacidade de gerar empregos 

que esta construção tem, que é a Construção Civil, principalmente, tem. A orientação do 

governador foi pra que nos esforçássemos muito pra manter essa capacidade, não 

tivéssemos que ter interrupções de obras, o que poderia acontecer em razão da queda da 
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arrecadação. Continuamos mantendo o esforço enorme pra manter as obras e pra 

continuar investindo em 2016.  

Bom, também gostaria de fazer um comentário rápido com os senhores do plano 

plurianual, que apresentamos pra Casa, em agosto. Dizer que esse plano, pela primeira 

vez, traz uma elaboração, numa nova metodologia, que é o orçamento por resultados. 

Uma estratégia que o estado vem usando, vem adaptando as suas estruturas, pra poder 

apresentar esse PPA e, também, estar mudando os orçamentos das suas instituições pra 

se adequar ao orçamento por resultados.  

O objetivo do orçamento por resultados é fundamentalmente dar maior 

transparência, maior objetividade a análises dos resultados do estado. O governador 

defende a tese de que quanto mais isso for compreensível pra sociedade, maior será a 

pressão pra que as metas sejam cumpridas. E isso é interessante pra estrutura do 

governo que isso ocorra dessa maneira. Por isso, estamos agora traduzindo a 

metodologia do orçamento por resultados, no programa plurianual, que também, até 

porque elaborado por gente que tem origem no magistério, né, pretendemos fazer com 

que ele fosse mais didático. Não é, Deputado Bolçone. O que nós acreditamos que com 

a apresentação que fizemos, com a forma que apresentamos o PPA, este 

acompanhamento seja facilitado.  

Nós apresentamos algumas diretrizes pra elaboração do programa e eu gostaria 

de relatar para os senhores que foram quatro diretrizes. Primeiro, o desenvolvimento 

econômico, sustentabilidade, competitividade e criação de oportunidades. A maior de 

todas as preocupações do governo, hoje, tem sido a discussão sobre criação de 

oportunidades.  

Todas as estruturas do governo estão focadas na necessidade de construirmos 

alternativas pra empregabilidade, pra criação de oportunidades, também, pra formação 

do jovem paulista, que foi alvo de várias políticas nos últimos anos, mas que ainda é 

motivo de uma enorme preocupação no estado, haja vista os dados publicados pelo 

IBGE, recentemente, pelo IBGE, não, desculpa, pelo Seade, recentemente, que dão 

conta da média de vida da população paulista e nessa média nós verificamos que a 

mulher paulista, hoje, vive quase quatro anos mais do que o homem. Isso se dá 

fundamentalmente pelo número de jovens que nós perdemos entre 15 e 29 anos, que 

impacta o tempo ou a média de idade do cidadão paulista.  
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Nós também elaboramos, como orientação de diretrizes, o desenvolvimento 

social, qualidade de vida, equidade, justiça e proteção social, desenvolvimento urbano e 

regional, conectividade, superação da desigualdade entre pessoas e regiões. Também 

um motivo de desafio, permanente, para o estado é atuarmos na questão das 

desigualdades regionais, haja vista o que em que pese muitas políticas já serem 

adotadas, ainda estamos distantes de alcançarmos essas metas.  

E por último, na gestão pública, a prioridade para inovação, eficiência, 

tecnologia a serviço do cidadão. Cada vez fica mais claro que nós precisamos 

instrumentalizar as estruturas do estado com mais tecnologia, mais inovação, pra 

melhorar a qualidade dessa relação. E também podermos executar essa relação de uma 

maneira mais competente e mais barata. O custo do estado brasileiro hoje é, sem dúvida 

nenhuma, um grande problema, é uma preocupação pra todos que estão lidando com 

esse tema.  

Eu estou vindo de uma reunião, em Brasília, que foi feita pelo Movimento Brasil 

Competitivo, comandando pelo empresário Jorge Gerdau, que reuniu lá 14 estados, 

reuniu lá os secretários de Fazenda e Planejamento desses estados pra discutir como sair 

da crise, pra discutir alternativas pra superarmos a crise. Em que pese, todo mundo 

reconhecer a influência política que essa crise econômica sofre há que se pensar, de uma 

maneira muito clara, o que fazer com a estrutura do estado brasileiro, que hoje não cabe 

no PIB.  

Nós fomos, através dos tempos, criando um estado incremental, um estado que 

avançou em várias políticas, mas agora, no momento em que o custo dessas políticas é 

de fato apresentado é preciso se discutir de maneira profunda o que vamos fazer pra 

rever essa estrutura do estado brasileiro. O fato concreto é que a equação não fecha. E se 

ela não fecha, ela precisa ser mudada. Esse é um grande desafio, uma grande discussão. 

E eu acho que o Brasil fará essa discussão, pelo menos nos próximos cinco, seis anos, e 

espero que seja vitorioso porque nós não vamos ser capazes de sinalizar que o Brasil 

pode ser um país competitivo.  

Também apresentamos 11 objetivos estratégicos que serviram de base para os 

nossos programas, que estruturam os nossos programas e sobre os quais as estruturas do 

governo apresentaram as suas propostas. Próximo. 
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Dizer aos senhores como é que o PPA foi concebido. Nós fizemos uma série de 

audiências públicas por todas as regiões administrativas do estado. E disponibilizamos, 

também, uma participação, através de um site, que contou com boa presença de pessoas 

nas audiências e contou também boa participação através do site. Esses são, 

basicamente, os resultados das audiências públicas que orientaram a definição das metas 

e recursos dos programas do PPA.  

Como os senhores podem ver, ela é bem diversificada, mas pra nossa pessoal 

satisfação ela é comandada como principal demanda à educação básica de qualidade. 

Isso é importante.  

Todos os outros itens estão disponíveis aos deputados, se quiserem tomar 

conhecimento do resultado desse diálogo com a sociedade, e também essa pizza tentou 

concentrar aí o que ouvimos nessas audiências.  

Fundamentalmente, o que o PPA fez foi tentar concentrar a maior parte das suas 

ações nos programas finalísticos. Isso facilita o processo de acompanhamento e o 

processo de transparência que nós estamos pretendendo. E aí apresentamos aos senhores 

os números com que esses programas estão divididos no PPA.  

Ia falar um pouco agora sobre a proposta orçamentária de 2016, em que eu estou 

colocando aí aos senhores como é que ela está, fundamentalmente, dividida. Nós temos 

na proposta de 2016, 80,3 bilhões pra pessoal, encargos e gastos previdenciários. Para o 

custeio, nós temos 44,4 bilhões. Pra transferência aos municípios, 41,5 bilhões. Pra 

investimentos, 19,6 bilhões, nós já falamos deles. Para o serviço da dívida, nós temos 

18,2 bilhões. Pra sentenças judiciais, 2,9 bilhões. São os grandes números que o 

orçamento de 2016 apresenta pra discussão na Casa.  

Essa tela também é uma tela que explica o comportamento da despesa com 

pessoal e a relação com o regime prudencial. E como eu disse aos senhores, a 

perspectiva é de que nós, em dezembro, estejamos dentro do regime prudencial.  

Trago também uma planilha. Essa é importante pra nós porque dá conta do 

esforço que o governo tem feito pra se manter com o menor custeio possível. Nós 

estamos em 2015 a patamares de custeio menores do que o de 2012. Estamos fazendo 

uma proposta pra 2016, que é igual a de 2012. Isso eu acho que condensa bem todo o 

esforço que o governo tem feito pra se manter custando menos.  
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Esse desafio é sempre um desafio delicado e nós, esse ano, fizemos, tomamos 

uma série de medidas pra propiciar que isso acontecesse. Fizemos um 

contingenciamento de 6,6 bilhões do orçamento pra que nós pudéssemos garantir o 

equilíbrio das contas públicas. Isso se dá sempre no começo do ano, por conta daquilo 

que a gente imagina ser uma frustração de receita. Quero dizer que nós não balizamos 

tão mal assim as nossas previsões de queda de receita, porque fizemos um 

contingenciamento de 6,6 bilhões, e estamos hoje com uma queda de 7,4 bilhões. Essa 

queda até o final do ano deve ser maior, e nós acreditamos que ela chegue a 8,6 bilhões.  

Nós últimos três meses, o estado de São Paulo perdeu na sua arrecadação de 

ICMS, e vamos estabelecer o referencial pra não ter confusão. O referencial é a LOA de 

2015, o que foi proposto para o orçamento de 2015 pra ser arrecadado em cada um 

desses meses.  

No mês de agosto, São Paulo perdeu 877 milhões. Em setembro, perdeu 690 

milhões. E a previsão desse mês de outubro, que faltam dois dias, é perder por volta de 

700 milhões. 

Nós estamos falando que em um trimestre São Paulo deve perder de arrecadação 

de ICMS por volta de 2,3 bilhões de reais. Isso posto, apenas pra tentar colocar 

exatamente o tamanho do desafio que nós temos pela frente.  

Nós já fizemos lá uma série de esforço de gastos, com redução de contratos, com 

redução de despesas com funcionários comissionados. Enfim, uma série de ações que 

nos permitiram, ainda hoje, estarmos cumprindo com boa parte das metas que 

assumimos para o orçamento de 2015 e estamos, também, projetando para o orçamento 

de 2016.  

O desafio para 2016, na nossa visão, é um desafio ainda maior, porque há uma 

previsão de queda de arrecadação, dela continuar caindo. E nós não temos 

concretamente, ainda, uma sinalização de perspectiva de recuperação. É óbvio que o 

peso da economia está todo na exportação. Se a exportação brasileira reagir, nós 

podemos ter melhores notícias.  

Segundo a Fipe, que é com a qual nós trabalhamos e discutimos a 

macroeconomia brasileira e paulista, a perspectiva de recuperação está concentrada no 

último trimestre de 2016. Isso é uma previsão, isso ainda depende dos fatos que 
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contribuirão para alteração desse contexto econômico, mas de qualquer maneira é uma 

situação muito difícil e que nós precisaremos manter um grande esforço, na área 

pública, pra continuarmos atendendo a população, pelo menos no nível que nós temos 

hoje.  

A perspectiva de contarmos com o estado incremental para o próximo ano 

parece-me fora de contexto. A perspectiva é trabalharmos muito pra mantermos o 

estado, em 2016, e contar com a recuperação e a possibilidade de contarmos com outro 

quadro econômico, em 2017.  

Fundamentalmente, eram esses os dados que eu gostaria de trazer um pouco do 

trabalho que nós nos concentramos em executar na Secretaria, e colocar à disposição os 

deputados.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – Ok. Agradecemos o 

secretário pela apresentação. E passo a palavra a quem queira usá-la. Deputado 

Bolçone, em primeiro lugar.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Primeiro, saudar o secretário...  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – Dez minutos, 

deputado.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Vamos precisar de tanto... (Risos.) 

Como o secretário... 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – De acordo com 

regimento da Comissão... 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Com o exemplo do secretário, vamos 

trabalhar com economicidade, também, do tempo. Pode ficar tranquilo.  

Primeiro, cumprimentar o secretário pela forma como vem conduzindo já a 

nossa audiência do primeiro semestre. Lembrar que, no nosso modesto modo de ver, era 

a pessoa certa pra esse momento, pra cuidar do planejamento do estado de São Paulo, 

no momento em que o país passa por um processo histórico de mudança. Talvez, até de 

modelo, talvez, não, provavelmente, de modelo de desenvolvimento. E que essa crise 

socioeconômica que o país passa, São Paulo, obviamente, é o mais afetado pelo fato de 
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deter a maior parte industrial. Dentro da sua... Saudar também, cumprimentar pela 

dedicação da sua equipe, que sempre trabalha de forma muito competente, todas as 

informações que precisamos estão sempre disponíveis.  

Alguns temas que eu queria pedir, um que o senhor não abordou, a questão das... 

se é possível, a questão das PPPs. A Secretaria da Habitação fez um grande programa 

em que, inicialmente, trabalha com a produção de 10 mil novas unidades. Então, diante 

desse... do momento de carência que nós atravessamos com a carência de recursos do 

ouro direto da receita tributária, em especial, em queda. Então, essas estratégias, no caso 

as PPPs, é uma das estratégias.  

Outro aspecto que eu gostaria de lembrar como essa... há cinco anos eu 

acompanho aqui, presidente Bragato, e depois o Deputado Vaz pôde acompanhar lá no 

Congresso Nacional, a questão se houve algum impacto na mudança, e que estágio que 

está, a mudança do indicador da dívida pública dos estados e munícipios, nós sabemos 

que tanto... o estado de São Paulo o impacto é menor, mas o munícipio de São Paulo 

tem um impacto grande que, consequentemente, a redução da dívida do município de 

São Paulo, mudando o indicador, do município de São Paulo, mudando o indicador, vá 

impactar, também, as finanças do estado. 

Outro aspecto importante, o senhor relata a questão das despesas de custeio delas 

serem adequadas a níveis de despesas de 2012, de despesas correntes de 2012. Mas 

ocorre que, também, o estado continua, felizmente, entregando obras. Nós temos o caso 

do setor aeroportuário e os setores em que vão implicar, consequentemente, pra manter 

os serviços ampliados, vão implicar num aumento das despesas de custeio. 

Outro aspecto, também, que eu gostaria de lembrar é a questão se tem 

perspectiva, que nós sabemos que a questão da política macroeconômica, que vem 

adiando a possibilidade de novos financiamentos, obviamente, todos aprovados aqui 

pela Assembleia, se existe uma perspectiva de tempo, se o Ministério da Fazenda deu 

indicador, e o estado de São Paulo está dando a sua contribuição, no sentido de 

contribuir com a política macroeconômica no contexto de diminuir o volume de 

recursos da economia, se existe uma perspectiva de deliberação desses novos 

financiamentos e aqueles que estão, entre aspas, contingenciados.  
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Outro aspecto, se esse número de investimentos pra 2016 previsto é um número, 

acho, que pelas contingências atuais, é um número extremamente relevante, se existe... 

se a perspectiva da economia, se quando foi feito esse... foi elaborado/buscado esse 

número no mês de julho, se ele corre risco, de com as mudanças que ocorreram na 

economia, se corre o risco de ser reduzido, visto que os investimentos talvez, sejam, 

possibilite a principal estratégia para o estado de São Paulo que é, exatamente, 

buscar/retomar e depois manter o número/nível de empregos. 

Outro aspecto, só fazendo uma lembrança, permitiu-me uma lembrança final, 

que é a questão de que o PPA trabalha com um sistema de se mensurar os dados, 

trabalhar com números que possibilitem total transparência, vão possibilitar com isso 

uma integração, também, com o Índice de Efetividade, o Tribunal de Contas pratica 

hoje com os munícipios, mas nós sabemos que a intenção, através dos (Ininteligível.) e 

da nossa presidente, de que num futuro possa integrar, também, os indicadores do PPA 

com os indicadores do Índice de Efetividade do Tribunal de Contas. Por ora isso, 

presidente. 

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Agradeço, Deputado Bolçone. 

Vou tentar aqui dar as minhas explicações.  

Com relação à PPP de Habitação, só um esclarecimento: O Programa de PPP do 

governo de São Paulo, que antes era conduzido pelo Planejamento, passou agora a ser 

conduzido pela Secretaria de Governo, mas conheço o programa e em razão do 

acompanhamento necessário que o Planejamento tenha isso, faço parte do conselho 

gestor das PPPs, consigo esclarecer que o programa continua caminhando, boa parte das 

ações dessa parceria já está assinada com o setor privado. A maior dificuldade nossa 

com relação a esse número de unidades deverá ser a disponibilização de terrenos, por 

conta da parceria que temos com o município, que também faz parte desse programa de 

habitação. Nós já temos um terreno disponibilizado, de um compromisso de três. Os 

entendimentos estão acontecendo, mas ainda não foi feita a liberação das outras duas 

áreas, o que pode atrasar um pouco a execução do programa. Mas de qualquer maneira, 

a boa notícia é de que o programa está caminhando e ele não tem problema de... 

O SR. – (Inaudível.) 
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O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – ... ele entregar com a Prefeitura 

de São Paulo, é junto com a Prefeitura de São Paulo. 

O SR. – Secretário, permite, só adendar   

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Pois não... 

O SR. – ... a pergunta do Deputado Orlando Bolçone. É porque ele citou PPPs, 

mas citou só da questão da habitação, não é.  

Então, foram suspensos aí 32 projetos de PPPs, dos quais uma delas tinha a 

questão do aumento de algumas taxas no Detran que previa uma arrecadação de 5,3 

bilhões aí de reais. Então, o que foi suspenso representa mais ou menos 30 bilhões de 

reais. E no momento em que nós vivemos o problema do desemprego, que o estado 

igual São Paulo, pela pujança de sua economia, na verdade, tinha que ser um 

articulador... porque o governo vive de arrecadação (Ininteligível.) se você tem geração 

de investimentos, geração de empregos, vendas, serviços... O estado não é dono de 

nada, o estado... ele depende de arrecadação. 

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Prestação de serviços... 

O SR. – Então, precisa... por que motivo o corte dessas PPPs? Entendeu? Por 

que, embora você esteja me dizendo que agora não está mais na sua secretaria, está na 

Secretaria de Governo, mas você faz parte do conselho gestor lá das PPPs. 

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Sem dúvida... 

O SR. – Então, isso representou uma perda muito grande no estado de São 

Paulo, do ponto de vista de arrecadação foram 30 bilhões ele virar arrecadação, 

arrecadação, geração de empregos, geração de serviços... 

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Mas vamos, vamos entender o 

que aconteceu, deputado. Nós tínhamos um... 

O SR. – Secretário... pela ordem, presidente. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – Tem V. Exa. a 

palavra. 
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O SR. – Eu não consegui entender a respeito de aumento de taxa do Detran com 

PPP. Não... só... só... 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – O secretário vai 

esclarecer. 

O SR. – Ah, tá. 

O SR. – Uma coisa chamada “pátio legal” que aí previsse algumas taxas do 

Detran, que geravam uma arrecadação maior para o estado.  

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Eu posso explicar. Bom, então, 

vamos lá. Primeiro, vamos entender. Existiam umas carteiras, manifestações prévias de 

interesse. Assim que o sistema funciona. O interessado em fazer uma parceria com o 

estado entra com uma MPI e esta é analisada. Se houver interesse do governo, ele então 

conduz em sua frente.  

O Programa de PPP ele tem uma condicionante fundamental. Há que se ter 

recursos pra fazer o programa de garantias da PPP. Sem essas garantias, você não pode 

caminhar com o programa. O que que o estado fez? Ele tinha 40 e tantas manifestações 

prévias de interesse, algumas até que já estavam numa fase um pouco mais avançada, e 

ele resolveu priorizar alguns programas. Ele não desistiu dos outros. Ele simplesmente 

disse que os outros não seriam priorizados, nesse momento. Por duas razões: a primeira, 

e mais importante, que você não tinha as garantias necessárias pra oferecer para o 

programa. Essa é a razão principal. Segunda, já que eu não tenho todas as garantias é 

melhor que eu priorize pra ver se consigo com o que eu tenho fazer alguns programas 

andarem. Tá certo? Por isso, eles foram apenas, e tão somente, priorizados. Eles não 

foram descartados.  

Com relação ao Detran, o que existia... o que existia, não, o que existe, é uma 

proposta que faz um sistema de seção de pátios, quer dizer, o pátio, hoje, pra guardar o 

carro que é, eventualmente, apreendido/descartado ou coisa que o valha, é um grande 

problema para o estado. Nós temos, além do Detran, nós temos o DER, que também tem 

pátios, e nós temos todo sistema de polícia, que fica com aqueles carros que são 

aprisionados e que dependem de decisão judicial para irem ou não ao leilão. Portanto, 

esse problema de pátio é um problema delicado. E se gasta com isso. Esse é o grande 

problema, aí a inviabilidade de uma proposta que, eventualmente, caminhasse na 
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direção de uma PPP. De qualquer maneira, como essa proposta, nesse primeiro 

momento, não podia ser priorizada, não tinha como fazer as garantias necessárias, o 

governo colocou essas MIPs em “stand by”, mas não significa que desistiu delas. Ok?  

Voltando aqui à questão colocada pelo Deputado Bolçone, o deputado faz um 

comentário sobre a questão de como anda no Governo Federal, nas discussões do 

Congresso, a possibilidade de alteração dos indicadores da dívida pública brasileira. Até 

onde nós conseguimos saber, esse projeto está no Senado, tem uma discussão não 

terminada no Senado, e ele vai caminhar ou não vai caminhar, na medida em que haja 

uma sinalização de disposição do governo de participar desta revisão dos indicadores.  

Objetivamente, para o estado de São Paulo, a grande beneficiária é a Prefeitura 

Municipal de São Paulo, que tem um perfil de dívida bem diferente do perfil de dívida 

do Governo de São Paulo. Vamos esclarecer por quê? Primeiro, porque o acordo foi 

fechado em momentos diferentes. Quando o Covas fez o acordo lá atrás, ele optou por 

um volume maior de pagamento de dívida, da ordem de seis por cento. A prefeitura fez 

esse acordo bem mais tarde e optou por quatro por cento. Portanto, o estoque da dívida 

da Prefeitura de São Paulo é maior. Vamos entender isso. Pode ser até menor, 

financeiramente, mas é maior no perfil e no tempo.  

Então, se o percentual for alterado, o índice for alterado, a maior beneficiária é a 

Prefeitura de São Paulo. O governo do estado se beneficia, certamente, disso, mas de 

uma maneira bem mais marginal porque o perfil da dívida de São Paulo é mais 

alongado e é mais baixo. Por isso, são diferentes os perfis. E eu acho que essa questão 

dos indicadores, como várias outras questões que estão sendo debatidas, hoje, no 

Congresso Nacional, sobre o caminho da economia brasileira, terá uma decisão política.  

A revisão desses indicadores significa, também, você mudar o perfil da dívida 

do Governo Federal. Não é uma análise simples, não é um problema de fácil solução e 

não é, também, um problema que possa ser resumido como mera vontade política. É um 

problema macroeconômico, extremamente delicado, e que certamente será debatido, a 

partir de agora, de uma maneira mais profunda, porque a situação dos municípios 

brasileiros... Permita-me, aqui, fazer um parêntese. Nessa reunião que nós tivemos a 

semana passada, lá em Brasília, com vários estados, nós ouvimos algumas coisas 

realmente muito preocupantes.  
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O Rio Grande do Sul não consegue fazer a folha de pagamento de outubro. Já 

comunicou isso. Agora, não se trata de parcelar, trata-se de não conseguir pagar, 

mesmo.  

Na conversa lá, sete estados brasileiros, além do Rio Grande do Sul, estão numa 

situação, no que diz respeito à folha de pagamento, muito delicada. Tiveram uma... 

estão conseguindo uma sobrevida, agora, nesse final de ano, graças à negociação dos 

depósitos judiciais, que aliás ajudou São Paulo, também. Nós recebemos 1,230 bilhão 

na negociação dos depósitos judiciais. Em São Paulo, de novo, esse valor é menor 

porque, na verdade, São Paulo já fazia uso dos depósitos judiciais, desde o governo 

Serra, em 2009. Mas nos outros estados, o impacto é um pouco maior. Isso dá uma 

sobrevida pra eles, segundo o relato que eu ouvi lá, dá uma sobrevida a eles de mais 

dois/três meses, mas de qualquer maneira sete têm problemas pra fazer a folha de 

pagamento até o final do ano. E dezesseis comunicam que não terão como fazer o 13º 

salário. Isso nós estamos falando dos estados. O testemunho de todos os secretários é 

que a situação dos municípios é mais delicada ainda porque, de alguma maneira, quanto 

maior o ente, mais alternativas ele tem pra buscar fontes de financiamento. Os 

municípios, principalmente os municípios menores, é arrecadação contra despesa e fim 

de papo. Tem muito pouco recurso, tem muito pouco alternativa pra eles.  

Portanto, nesse momento, a gente não vê muita alternativa, senão em algum 

momento essa discussão política terá que ser feita e esses números terão que ser 

discutidos, porque a situação da economia não tende a se recuperar tão rapidamente, 

assim, como nós gostaríamos.  

Você me perguntou, também, da questão da relação custeio/obras. Certamente, 

boa parte da capacidade de fazer contrapartida aos financiamentos é resultado de um 

enorme esforço pra segurar o custeio. Não fosse isso e, por exemplo, nós estamos 

falando de uma inflação, esse ano, de 10%. Apesar da inflação de 10%, eu mostrei aos 

senhores, aqui, que nós ainda conseguimos uma queda de custeio.  

Em 2016 tende a ser muito mais difícil, porque se vem deste quadro de 2015 

tendo que fazer controle de custeio. Não vai ser uma equação simples e não vai ser um 

trabalho fácil de fazer, mas é o necessário porque você só vai conseguir... a arrecadação 

continua caindo, você só vai conseguir segurar os investimentos se for capaz... manter 

os investimentos se for capaz de segurar o custeio. Não é fácil isso.  
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As obras dependem dos financiamentos e os financiamentos da contrapartida. 

Portanto, o contexto de investimento do estado, a sequência das obras do estado, está 

muito amarrado ao esforço de manutenção de custeio.  

Com relação ao tempo por PAF, nós tivemos algumas conversas com o ministro 

Levy, e em todas elas ou em boa parte delas, um dos grandes problemas de São Paulo é 

questão do PAF, a questão da liberação dos investimentos que, como eu disse, 

compreendemos a política do ministro. O ministro tinha uma estratégia, elaborou essa 

estratégia, conduziu essa estratégia, que foi segurar a demanda, e pra segurar a demanda 

ele controlou os investimentos.  

Este quadro está ficando insustentável. Não se trata discutir “certo ou errado”. O 

fato é que ele está ficando insustentável. Nós não acreditamos mais que seja possível 

manter essa política tão restritiva por mais tanto tempo. De alguma maneira, ele tende 

abrir, mas isso não é uma manifestação dele, é uma compreensão macroeconômica 

nossa. Nós estamos acreditando que isso vai ficar impossível.  

Nós estamos defendendo a tese, junto ao Governo Federal e junto à equipe 

econômica, que esta é uma política melhor. Vai ter que soltar as amarras e nós vamos 

precisar fazer investimento pra manter, minimamente, o nível de emprego. O controle 

disso vai ficar muito mais difícil, mas o aperto está ficando sem espaço, o aperto está 

ficando sem fôlego.  

A única promessa que o ministro fez foram dois financiamentos que nós 

tínhamos necessidade de empréstimos rápidos pra podermos fazer desapropriações. Isto 

era a linha seis do metrô, que é uma PPP, e que nós tínhamos solicitado à Caixa 

Econômica Federal um empréstimo de 690 milhões pra conduzir as desapropriações. O 

que aconteceu nesse período foi que nós conseguimos, de alguma maneira, com prejuízo 

ao ritmo, fazer algumas desapropriações, e a nossa perspectiva é de que agora, no final 

do ano, ele conclua o processo de análise na STM, já passou pela Caixa, já está na STM, 

ele comece a liberar recurso. Nós colocamos recursos de outros financiamentos neste 

pra poder viabilizar. Agora, nós precisamos tirar deste pra trazer pra o outro, mais ou 

menos isso, o esforço que tem sido feito pra não prejudicar, eventualmente, o ritmo de 

obras.  
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O outro financiamento é a linha 18, que é a linha que o Fernando nos cobra 

sempre. A linha 18 é um financiamento que, aliás, passou pela Casa. A Casa autorizou a 

contratação desse financiamento, mas nós temos que submeter isso ao Governo Federal 

pra que ele nos autorize. E ele foi no momento em que eles prenderam. Não prenderam 

só São Paulo, prenderam todos os financiamentos dos estados. Não se trata de questão 

de natureza política. É fundamentalmente uma questão econômica.  

Nós temos discutido muito isso com eles e a nossa perspectiva é que eles 

liberem isso em fevereiro do ano que vem. Se isso acontecer, nós teremos condição de 

dar efetividade pra linha 18 até meados de 2016. Efetividade significa entrarmos com 

processo de desapropriação e liberarmos obras. Fora esses dois, não existe nenhum 

comprometimento.  

Como eu falei aqui de 690 milhões do que estava nos sete (bilhões?), tem outros 

seis e quatrocentos (bilhões?) que não há nenhum compromisso de fazer liberação. 

Portanto, nós estamos trabalhando, hoje, sem podermos contar com isso.  

Portanto, só pra colocar mais uma questão. Com relação às perspectivas de 

investimento, nós estamos fazendo um outro esforço, que vai passar pela Casa o pedido 

de autorização pra fazê-lo. Nós estamos deslocando, eventualmente, financiamentos que 

nós já tínhamos PAF, tínhamos uma autorização anterior, de uma obra pra outra. Isso é 

uma discussão que está acontecendo com o BNDES, que é o financiador dessas obras. 

Pedindo autorização pra isso, havendo autorização do BNDES, esses projetos vêm pra 

Casa pra avaliar a possibilidade de nós deslocarmos o financiamento de uma obra pra 

outra.  

Todo esse esforço está sendo feito pra tocar aquilo que está andando e que nós 

vamos fazer um grande esforço pra não parar. É óbvio que isso significa, também, que 

nós estamos sinalizando a total incapacidade de iniciarmos obras novas. Nós devemos 

fazer um grande esforço pra conduzir aquilo que está acontecendo.  

Num breve relato, a linha cinco do metrô é uma linha que tem financiamento 

garantido até o final da obra, não tem problema. E as outras, as outras obras que nós 

estamos tocando, essas sim precisam de suplementação de fôlego pra poder tocar até o 

seu final. Por isso...  
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Ah, um último assunto que o Deputado Bolçone tratou foi a questão do Índice de 

Efetividade do Tribunal de Contas do Estado. Eu acho que não é desconhecido de 

ninguém a minha relação com o conselheiro Beraldo, de quem fui adjunto na Secretaria 

de Gestão, e que junto com ele adotamos, de uma maneira mais objetiva, a questão da 

meritocracia no estado. O Índice de Efetividade traduz um pouco a preocupação com 

relação à apresentação de resultado para as políticas públicas. Tenho pessoalmente 

compromisso com essa matéria e estamos já fazendo uma série de conversas com o 

Tribunal pra trazermos o Índice de Efetividade para as contas do estado.  

O SR. – Com a palavra, senhor presidente.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – Pela ordem. 

O SR. – Deputado, tem inscrição. O senhor quer... 

O SR. – É rápido. Eu tenho uma Comissão lá. Só queria saudar o Marcos 

Monteiro. Eu tive a honra de ser vereador quando ele era secretário. Quero dizer do meu 

respeito por você, da consideração, embora estejamos em lados opostos no barco, mas 

quero deixar claro, aqui, o meu respeito. Eu tive, Deputado Bolçone, com o Marcos. Eu 

achei que a situação era feia. Ele falou: “Não, é horrível”. (Risos.) Eu falei: “Qual a 

perspectiva, presidente?” Ele falou: “Olha, depende de Brasília, só que a situação deles 

é pior que a nossa. Então...” Esse cenário feio já o conhecia, mas fiz questão de passar, 

aqui, Marcos, pra deixar um abraço e deixar consignado a nossa admiração e o respeito 

por você e pela sua vida pública.  

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

Giriboni, com a palavra.  

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu queria saudar o secretário Marcos 

Monteiro, testemunha do seu trabalho, principalmente, nesse momento de crise que o 

Brasil vive, né. Eu fui secretário de estado num momento melhor, um pouco. Eu sei que 

o secretário do Planejamento e o secretário da Fazenda tinham mais flexibilidade, mas o 

momento, realmente, exige um sacrifício maior. Mas secretário Marcos Monteiro, aqui 

é uma Casa Política, e a gente tem aqui uma demanda muito grande da população, dos 

prefeitos, das organizações sociais, assim por diante.  
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Pelo quadro apresentado, a gente sai aqui com uma convicção, mas eu queria, 

dentro desse cenário que se aproxima em 2016, mas nós precisamos ter uma informação 

mais concreta, junto àqueles que nos procuram nesta Casa. Nós temos uma demanda 

muito grande do funcionalismo público do estado de São Paulo, dos vários setores, e o 

que se coloca é a questão da reposição salarial, a defasagem do salário.  

Com esses limites aí, nós ficamos bastante preocupados com o que pode ocorrer 

em 2016. Eu gostaria... como o governo vê esse cenário pra 2016, que é um 

relacionamento que nós gostaríamos que fosse harmonioso, né, mas sabemos aí do nó 

que tem que ser desatado entre a demanda do funcionalismo público do estado e a 

capacidade do estado de poder atender pelo menos, parcialmente, esta demanda.  

Uma outra coisa que eu estou sentindo, secretário Marcos Monteiro, várias 

prefeituras, também sofrendo essa crise, estão querendo encerrar alguns convênios que 

fazem com o estado, quando as prefeituras têm que entrar como contrapartida. Alguns 

prefeitos querendo deixar de pagar aluguel pra Polícia Militar, Delegacia Seccional, 

enfim, querendo cortar aqui que, constitucionalmente, não é responsabilidade das 

prefeituras, mas acabam elas fazendo uma concessão e assumindo parte desses 

compromissos que são de responsabilidade do estado. E na crise, as prefeituras, 

também, estão procurando cortar os seus gastos. Então, eu vejo que a gente tem um 

cenário complicado.  

Com relação às prefeituras, principalmente as prefeituras, nós temos tido 

também uma demanda represada das emendas parlamentares de 2013 e 2014. A gente 

fica sem saber mais o que falar aos prefeitos, aos provedores das Santas Casas, em 

função das emendas que foram autorizadas pelo governo. Elas providenciaram projetos, 

documentos, certidões, enfim. Essas emendas estão prontas pra serem assinadas, que 

são mais graves do que aquelas que ainda não foram autorizadas. Apesar do acordo, mas 

não foram autorizadas, mas essas de 2013 e 2014, e eu vejo as prefeituras, 

principalmente. O ano que vem é ano de eleição, período de... o trabalho é mais curto. 

Então... Hoje mesmo vários prefeitos saíram do meu gabinete perguntando sobre as 

emendas 13 e 14. Nós, acho que todos os deputados, nós não sabemos mais o que falar a 

essas prefeituras.  

E uma outra coisa, o Governo Federal centraliza, tem a maior parte dos nossos 

recursos. Eu não sei se não é um movimento o problema que o estado de São Paulo está 



24 
 

  
 

vivendo é similar ao que os outros estados estão vivendo. Se não é um movimento, em 

nível estadual, pra que o Governo Federal possa flexibilizar um pouco mais, 

principalmente nessa questão do financiamento, que é a forma da gente... do estado 

avançar, gerar emprego, trabalhar. Eu acho que talvez não seja uma ação isolada do 

estado de São Paulo, mas de todos os estados. Quem sabe o estado de São Paulo 

pudesse liderar esse movimento, em função da importância que nós temos no Brasil.  

E uma outra, além da diminuição de custeio, lógico que não podemos comparar 

que a máquina federal é uma máquina, absurdamente, inchada, né, 39 ministérios. 

Agora, diminuiu pra 30, 31, mas foi um gesto do Governo Federal, apesar de tímido, um 

gesto importante. Se o governo do estado não pensa em alguma coisa de diminuir, 

significantemente, a máquina pública, de 20 e tantas secretarias, diminuir pra 12, pra 13, 

quer dizer, fazer um gesto e mostrar que o estado está cortando na própria carne, 

também.  

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

palavra. 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Secretário, só permite.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – Deputado, o senhor já 

inscrito... 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Não, não, só pra aproveitar a pergunta do 

Giriboni, pra aproveitar e emendar, porque o governo tinha uma previsão de 

contingenciamento de 6,8 bilhões de reais. Era essa previsão. 

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – 2015? 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – É 2015. E você acha que vai fechar com 8,6 

ou 8,4 de contingenciamento... 

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – A despesa? 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – A despesa. Ok?  O quanto que representa 

isso, dentro dessa economia, daquilo que não foi negociado com servidores no estado de 

São Paulo, porque nós recebemos todas essas reclamações aqui na Comissão. Com 

exceção do Judiciário, por conta da Lei Nacional, o restante o governo, até agora, o 
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governo do estado não negociou com servidor público nenhum, entendeu? Não 

negociou a proteção ao salário porque seria repor, no mínimo, o INPC que está batendo 

até setembro na casa de nove... até 31 de agosto, 9,88%. Entendeu? O quanto isso 

representa. Ok. 

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Vamos lá. Respondendo ao 

Deputado Barba, assim como o Deputado Giriboni, que foi secretário do estado de Meio 

Ambiente, Saneamento e Meio Ambiente, Meio Ambiente era separado, Saneamento. E 

aliás, fez um belo trabalho no mandato anterior do governador. 

Essa questão da reposição salarial, isso pra nós, é um grandíssimo problema, 

porque nós teremos um desafio, em 2016, em duas frentes. A primeira delas é o regime 

prudencial, que eu acabei de citar aqui. Se nós chegamos no regime prudencial, vem 

uma trava legal. Apesar disso, nós não desconhecemos o fato de que não tivemos 

condição de fazer nenhum tipo de negociação sobre reajuste salarial, e que isso é 

péssimo porque nós estamos contribuindo pra diminuição da massa salarial, o que em 

última instância é muito ruim para o governo. 

Como equacionar isso? Nós temos uma previsão, no orçamento de 2016, pra 

isso. Eu diria a vocês, de uma maneira muito clara que esse número não é suficiente pra 

recuperarmos o que precisaríamos recuperar. O que significa que nós teremos que 

trabalhar muito pra buscar receitas alternativas. Há alguns esforços que, certamente, 

passarão pela Casa. Um desses esforços deve estar chegando à Casa, que é reajuste de 

impostos. Acho que já foi noticiado pela imprensa, não estou trazendo nada de novo, 

mas estamos reajustando impostos de cerveja e cigarro e, com isso, prevendo uma 

melhoria da arrecadação para o ano que vem.  

Teremos que enfrentar uma engenharia financeira. Agora, qual é a dificuldade de 

tudo isso, além da questão do regime prudencial e do quantitativo financeiro necessário? 

É parar a perda de arrecadação. Quer dizer, é muito difícil fazer conta de cabeça pra 

baixo. É como se pendurasse a gente de cabeça pra baixo e dissesse “Olha, fala aí 

agora”. Quer dizer, quando está caindo, você faz uma previsão, ela se mostra otimista, 

porque o resultado é pior do que você previu, significa que as coisas que eu estou 

dizendo agora podem não se consolidar.  
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O grande desafio brasileiro é estancar a hemorragia. O doente está morrendo de 

hemorragia e nós estamos discutindo se vamos dar aspirina pra ele. Não é possível essa 

brincadeira. Isso não tem nenhuma possibilidade de se manter dessa forma. Olha, não 

reajustar o salário do servidor, insisto, é uma péssima política: nós diminuímos massa 

salarial, diminuímos capacidade de consumo e diminuímos capacidade de arrecadação 

de imposto. Isso é burro. Agora, como é que se faz isso num quadro como esse? Temos 

que estancar a hemorragia. Nós não podemos continuar perdendo arrecadação da 

maneira que o país inteiro perde arrecadação, como está perdendo. Isso é sem solução, 

quer dizer, ninguém fala como é que se vai resolver esse problema. Isso que angustia a 

todos, não apenas os servidores que estão sem reajuste, mas também o governo. Nós 

olhamos pra isso e dizemos o seguinte: “Ah, tá bom, eu fiz o orçamento de 2016, o 

orçamento de 2016 pretende fazer isso, isso, isso, isso e isso...” Talvez, talvez, por quê? 

Porque eu contei como arrecadação, não é? 

Quando a gente mostra que o orçamento de 2015, desculpa, que a arrecadação 

que nós estamos tendo agora, em outubro de 2015, é comparada com a arrecadação de 

2011, é justo que se me pergunte aqui como é que nós vamos encaixar o custeio debaixo 

disso. Até porque o custeio da Saúde, pra quem não sabe, é muito maior do que os 

índices inflacionários, não é? Tem-se um problema concreto, quer dizer, 

lamentavelmente, o processo orçamentário, o processo financeiro, ele é cartesiano. Dois 

mais dois são quatro e ninguém vai mudar isso.  

Portanto, nós precisamos atuar de uma maneira muito objetiva em cima da 

política econômica, quando a gente faz aqui um discurso: “Olha, esse país precisa 

concentrar a sua discussão na recuperação da economia”. Eu estou, provavelmente, 

falando isso no pior ambiente possível, porque é um ambiente político e onde, 

naturalmente, se dá extrema prioridade às matérias de natureza política. Mas agora, eu 

estou dizendo aqui com a responsabilidade que tenho, secretário do Planejamento e 

Gestão de São Paulo, que não é o momento disso. O momento é de resolver os 

problemas da economia, senão a sociedade inteira vai sofrer, e não é pouco!  

Quando nós mostramos aqui que o estado de São Paulo está há 16 meses 

perdendo arrecadação, o que que significa isso? Significa que os serviços vão diminuir, 

que nós não conseguimos reajustar salário. Quer dizer, é um movimento negativo. Algo 

precisa ser feito. Eu espero, sinceramente, que isso aconteça, porque senão boa parte do 
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que eu estou dizendo aqui, boa parte das manifestações de intenção que estou fazendo 

aqui vão se mostrar inviáveis, num curto espaço de tempo.  

Como é possível fazer projeções de despesas para um estado que em três meses 

perde 2,3 bilhões de arrecadação de ICMS? Não encaixa, não pode, não dá certo. 

Precisamos nos concentrar na solução desses problemas. Isso é questão de 

sobrevivência para o estado brasileiro. É minha opinião pessoal. Desculpa ter 

extrapolado aqui, um pouco, a minha manifestação. 

Com relação à questão da relação estado/município, é uma questão que nos 

preocupa muito porque, em última instância, nós temos consciência da proximidade da 

execução do interesse público que se dá no munícipio. O ente municipal é um ente que 

responde às necessidades da sociedade, de maneira mais direta. Portanto, não se trata de 

fazer grandes discussões de natureza ideológica. O município não pode ser fragilizado. 

Naquilo que é essencial para as pessoas, é o município que responde. E estão muito 

preocupados com o atual momento e disso com as suas razões. Quer dizer, se a União e 

o estado estão com problemas, o município, muito mais, porque a margem de recurso do 

prefeito, a margem de manobra do prefeito é muito menor do que a nossa. Portanto, nós 

estamos muito preocupados com isso, nós estamos trabalhando muito pra verificar se 

nós conseguimos criar alguma política de atendimento para os prefeitos. 

Ontem, numa reunião de líderes, o secretário da Casa Civil, a quem cabe a 

gestão das emendas parlamentares, comunicou que está fazendo um esforço, nesse final 

de ano. Esse esforço, obviamente, é feito para o Planejamento e Fazenda, pra que boa 

parte dessas emendas sejam atendidas, e é o que a gente espera que aconteça, porque 

principalmente naquelas que estão direcionadas à área de saúde ou ao atendimento do 

município, elas são absolutamente prioritárias pra atender boa parte das demandas e das 

angústias que nós temos ouvido, sistematicamente, no contato que temos tido com os 

prefeitos. Eu acho que é razão de muita preocupação o estado econômico dos 

municípios brasileiros.  

Falei também da questão das emendas parlamentares. E por último, falar de um 

assunto que me parece ser a pauta brasileira. O estado precisa ser menor do que é. Não 

me parece existir margem pra discussão. O estado brasileiro ficou maior do que o PIB. 

Portanto, pra encaixar no PIB ele vai ter que diminuir.  
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E nós vamos ter que repensar o pacto federativo. Isso tem sido usado como um 

discurso distante. Agora, não mais, agora não se trata de fazer discussões de caráter 

ideológico, trata-se de discutir como é que nós vamos rever o pacto federativo pra 

sobreviver. É isso, é isso que nós temos que discutir.  

Nós precisamos privilegiar o município no processo de revisão da arrecadação 

dos tributos brasileiros. Nós, como boa parte dos senhores, eu estou lado de um 

deputado extremamente experiente aqui na Casa, sabe a diferença entre as atribuições 

que eram respondidas no âmbito municipal 20, 30 anos atrás e o universo de 

responsabilidades que foram transferidas para o município, nos dias de hoje, sem que a 

transferência de receita fosse dada em proporções adequadas. 

Portanto, acho que o pacto federativo precisa ser discutido. Essa reunião que 

relatei aos senhores, que participei a semana passada, tinha esse o objetivo: elaborar 

propostas pra revisão desse pacto federativo. Dessa discussão, o Governo Federal faz 

parte, conversa junto. E se entendeu que a melhor maneira de que essa discussão 

pudesse ser feita aquela intermediada pelo setor privado. Acho que foi uma boa ideia, 

que a primeira reunião, pelo menos, ela se mostrou bastante objetiva, produtiva. E 

espero, sinceramente, que caminhe. Não será uma revisão fácil de fazer. No Brasil, toda 

vez que se fala de mexer com a cadeira de alguém isso provoca muita reação. Nós ainda 

temos uma sociedade absurdamente conservadora, resistente a mudanças. Isso deve 

dificultar muito esse trabalho, mas não tenho dúvida de que ele será feito por absoluta 

necessidade de conseguir voltar a ter um estado do tamanho do PIB. Era isso. 

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

Teonilio Barba, com a palavra.  

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Secretário, primeiro, desculpa, eu acabei 

não agradecendo a sua presença. Aproveito pra fazê-lo agora.  

Primeiro, os dados que você apresentou, nós temos nos estados brasileiros a 

questão da acumulação da Lei Kandir, que é acumulação de ICMS nos estados, em que 

as empresas que acabam fazendo a exportação acabam já pagando duas vezes e ficam 

com crédito no estado. Às vezes, esse crédito é vendido. Alguém pode comprar pra 

poder pagar energia, custo-energia ou alguma coisa e ali não aparece o que é feito com 

esse estoque de crédito. Acho que era importante saber por que, é um dinheiro de 
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origem de arrecadação da indústria, que é o crédito da indústria. Eu conheço esse debate 

porque quando eu discuti a produção do Novo Ka na Ford, lá em 2005, nós fizemos esse 

debate com a Ford e com o governo do estado, e então foram utilizados os créditos que 

a Ford tinha de ICMS pra fazer investimentos em novos parques tecnológicos. Então, 

aproveitar pra pegar essa questão desse estoque do crédito pra fazer esse debate, pra 

fazer esse debate. O governo não está mostrando como é que ele utiliza esses créditos 

que têm acumulado, na questão da Lei Kandir.  

Outro debate que eu acho é que seja extremamente importante, acho que... não 

sei se estava o seminário em Brasília, liderado pela Gerdau, mas eu acho que o estado 

de São Paulo tinha que tomar à frente desse debate porque, sem dúvida, é o estado mais 

industrializado do Brasil. O estado de São Paulo tinha que tomar pra si esse debate. E 

como é que nós vamos discutir a vocação econômica de cada região, de como nós 

vamos incentivar a ter mais geração de serviço, comércio, se é produção agrícola, se é 

produção do setor supra-alcooleiro, se é indústria ou da construção civil, como é que 

nós vamos fazer? Acho que falta essa iniciativa do estado de São Paulo. Eu digo isso 

porque eu discuti muito em Brasília, inovar autos, renovação de frotas, APL de 

ferramentaria, entendeu, proposta de renovação da frota de caminhões... Câmera 

Setorial lá em 1992. Com certeza, você acompanhou bem esse debate, em que tinha que 

ter consenso do Confaz pra se fazer esse debate, senão você não conseguia discutir a 

redução de IPI e de ICMS. 

Então, acho que falta de Planejamento, de Fazenda, ainda dessa Secretaria do 

Governo, e o que quer que seja, começar a fazer esse debate. O estado de São Paulo, a 

avaliação de vocês é a seguinte: o estado de São Paulo, o PIB do estado de São Paulo 

cai porque o PIB nacional está caindo. A minha avaliação é o contrário: o estado de São 

Paulo ajuda a puxar o PIB nacional pra baixo. Então, esse debate, eu acho que esse 

debate tem que fazer parte. Eu estou tentando colocar nessa Casa uma parte desse 

debate. Como eu venho do setor privado, é mais entender esse debate. Eu acho que falta 

um pouco esse debate na Casa. Então, acho que o estado de São Paulo precisava puxar 

isso, liderar isso. 

 E a outra questão é... Recentemente, nós aprovamos, aqui, a extinção do Cepam, 

que significava 000,02% do orçamento do estado. E agora pretende-se também fazer a 

extinção da Fundap. Daqui a pouco vocês vão querer discutir a extinção da Fundação 
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Seade, que é uma fundação extremamente importante, que nos ajuda a montar 

indicadores sociais, assim como faz a Fipe, assim como faz o Dieese. E trabalhar com 

essa questão dos indicadores se é pra formular política pública e política de 

investimento, que cada governo e município têm que fazer. Então, o que que o governo 

pretende com a extinção da Fundap.  

E uma outra coisa é uma fala sua, secretário, quando você diz o seguinte, e eu 

ouvi essa fala da Miriam Leitão, hoje, no rádio, que o estado brasileiro está maior do 

que o PIB. É verdade nesse momento, que cai a arrecadação, ele é verdadeiro, tanto dos 

municípios como dos estados como a própria federação. Mas quando você fala que nós 

temos que reduzir o tamanho desse estado, eu gostaria que você deixasse claro onde que 

é a redução, porque... sabe... o Fernando Henrique Cardoso era muito claro nisso. Ele 

tinha uma política de privatizar as coisas (Ininteligível.) e ele defendia isso de maneira 

clara e fez várias críticas ao PSDB, porque tentou esconder essa bandeira, várias vezes. 

Inclusive, recentemente, em 2013, ele fez: “O PSDB precisa assumir a sua bandeira”. O 

que que é um estado mínimo, o que que é um estado mais enxuto, o que que é privatizar 

algumas coisas. Entendeu? Eu sou contrário a tudo isso. Eu defendo uma outra política. 

Não estou defendendo aqui o estado, totalmente, numa economia toda estatal, mas eu 

defendo o estado como o indutor do desenvolvimento da economia pra fazer crescer, pra 

fazer... tarefa do estado. Uma política muito mais keynesiana do que aquilo que eu 

penso, enquanto... meus ideais. Ok. Então, o Keynes, na sua tese, sempre defendia: 

“Toda vez que o capitalismo entrar em crise, o estado tem que entrar, socorrer pra que o 

capitalismo volte a cresce porque o crescimento do capitalismo é cíclico”. Você cresce 

num período, tem a crise e tem queda novamente. Então, precisa deixar claro quando se 

propõe “o que que é esse estado-menor”. A palavra é esta: o estado-menor. Não é mais 

o estado incremental, é o estado-menor. Onde é que a visão do governo do estado de 

cortar? É na educação, na educação pública, é na saúde pública?  

Eu acho que se esse debate ficar mais claro, eu acho que a sociedade tem um 

papel a cumprir porque, normalmente, quando se fala em corte, no Brasil isso é 

histórico, na história do Brasil, os cortes são onde? São nas áreas sociais. Nós vimos 

isso. Nós... já passamos dos 50 anos vimos isso várias vezes, repetidas, nas nossas 

vidas. Toda vez que eu vou cortar, eu corto na educação, investimento da educação, 

investimento na saúde pública. 
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O processo da transferência das responsabilidades aí, eu concordo com você, 

plenamente, que na rediscussão do pacto federativo tem que discutir a questão dos 

municípios porque adotou-se, a partir da década de 1990, uma série de transferência de 

ônus para os municípios. O estado de São Paulo fez isso muito bem, por exemplo, 

quando foi empurrando uma parte da educação para os municípios. Uma coisa, a 

educação vai para o município de São Bernardo, é uma coisa, que é uma cidade que tem 

uma arrecadação que é rica. Outra coisa é Pedra Bela, seis mil habitantes, né? Quais são 

os critérios? Então, essa fala que nós precisamos reduzir o tamanho do estado eu acho... 

tem que ficar mais clara. É redução? Onde que é? Tá bom? E agradeço mais uma vez. 

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Ok. Agradeço ao deputado, 

sempre brilhante nas suas colocações.  

Deixa eu ser bem objetivo e começar pelo final do questionamento, porque acho 

que isso é importante, de fato, para o debate. Eu quando falo da diminuição do estado 

brasileiro, eu acho que nós temos que, primeiro, fazer uma revisão daquilo que nós 

criamos, cumpriu a sua tarefa. Via de regra, cumpriu de maneira brilhante, como é o 

caso do Cepam e da Fundap, mas que o tempo se encarregou de mostrar que hoje não se 

fazem mais necessários ao interesse público.  

Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos encarando o problema. Eu acho que 

essa é uma primeira camada. Ela vai ser suficiente? Provavelmente, não. Nós temos que 

fazer um avanço dessa discussão, mas acho que rever estruturas é absolutamente 

essencial. Nós quando falamos de um estado-menor, nós não falamos de um estado 

menos competente ou menos eficaz. Não faz nenhum sentido isso. O que não faz 

sentido é se manter a estrutura apenas por conta da sua história. História não alimenta, 

não gera renda. E isso nós temos que ter coragem de fazer. Estamos fazendo isso em 

São Paulo. Estamos trazendo para os senhores, os senhores já trouxeram e já fizeram, 

aqui na Casa. Fechou-se a Cpetur, fechou-se a Sutaco, fechou-se... Agora, nós estamos 

fazendo o Cepam. Nós mandamos a mensagem pra fazer a Fundap, que vai passar pela 

análise dos senhores, de uma maneira muito objetiva, muito clara, abrindo a discussão. 

“Olha, nós acreditamos que essa instituição, que cumpriu brilhantemente as suas tarefas 

no tempo, hoje não atende mais aos interesses do estado. Portanto, nós temos que rever 

essa estrutura”. Isso é uma primeira maneira de trabalhar esse assunto. A outra é fazer 

uma discussão mais profunda do tamanho da presença do estado. 
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Eu estou secretário, eu sou professor, deputado. O senhor nunca ouvirá de mim 

alguma proposta que reduza recursos pra educação ou coisa que o valha, mas nem por 

isso eu deixo de ter consciência de que a educação pode ser mais eficaz, que a educação 

precisa ser revista um pouco mais na sua concepção original.  

Nós quando fazemos o orçamento, hoje, eu fico muito assustado de ver quanto 

do volume que eu coloco em educação e, aliás, deixa eu fazer uma correção, aqui em 

São Paulo são mais de 30, aqui em São Paulo se tem os menores índices de 

municipalização do país. O estado já municipalizou, no Brasil, muito mais do que São 

Paulo. São Paulo está atrasado nessa matéria. Quero dizer isso de maneira muito clara e 

objetiva. No que dependesse de mim, a educação fundamental seria feita pelo 

município, que eu acho que tem muito mais condições de executar esse serviço de uma 

maneira mais adequada. Mas esse é um processo e estamos conduzindo. Tivemos a 

coragem de no programa, no nosso Plano Decenal de Educação, apresentar a proposta 

muito objetiva de que nós queremos levar a municipalização completa do primeiro ciclo 

do ensino fundamental.  

Então, vamos lá. Isso é importante retomar. Eu acho que educação, saúde, as 

necessidades básicas da sociedade, sempre terão que ser defendidas. E o estado sempre 

fará diferença nessas áreas. Agora, existem outras áreas que, eventualmente, você pode 

rever a presença do estado. Nós temos tido, infelizmente, um... melhor, eu vou tirar o 

infelizmente, nós estamos vivendo um momento rico. A primeira passagem do PSDB 

pelo Governo Federal teve uma postura bastante liberal. Pra mim, exageradamente 

liberal. A passagem do PT pelo Governo Federal, nesse último tempo, teve uma 

passagem, infelizmente, excessivamente centralizadora, uma excessiva presença do 

estado, haja vista o que fizemos com o programa de energia no país. Estas políticas 

podem e devem ser revistas. Quando eu tenho como resultado disso, que suplementar as 

empresas de energia em quase 13 bilhões, alguma coisa foi feita de maneira equivocada. 

Isso tem um alto custo para o governo, hoje, e talvez seja também uma das razões pelas 

quais o PIB brasileiro... o estado não caiba mais no PIB. Essas revisões terão que ser 

feitas, contando com as duas experiências. Eu acho que nós podemos aqui nos despir 

das nossas posições político-ideológicas pra fazer uma análise bem objetiva. Houve 

erros e acertos aqui, houve erros e acertos aqui, nós precisamos ficar com o melhor 

disso. Não acho que isso seja incoerente. Isso é só inteligente. E é o que o Brasil precisa 

fazer. Vamos rever a nossa experiência recente e vamos ser capazes de corrigir os 
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nossos erros e privilegiar os nossos acertos. Eles existiram em todos os momentos dos 

governos recentes. Eu acho que isso é rever o tamanho do estado brasileiro.  

Com relação à questão Kandir, só pra não fugir, também, da questão Cepam/ 

Fundap, que eu já me manifestei... 

O SR. – (Inaudível.) 

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – O Seade, não. O Seade nós 

resolvemos manter o Seade porque, como o senhor brilhantemente relatou, o Seade é 

uma estrutura fundamental para o estado, por conta do histórico de pesquisa que 

mantém e a necessidade que nós temos de garantir que esse histórico permaneça por 

mais tempo, uma vez que ele é base importante para a elaboração de políticas públicas 

no estado de São Paulo. Portanto, nós não temos nenhuma intenção de encerrar as 

atividades do Seade. 

E por último, a questão da Lei Kandir. A Lei Kandir é produto de uma 

compensação feita com o Governo Federal. Nós temos créditos que nós atendemos, 

aqui, do setor produtivo, mas nós também temos uma câmara de compensação com o 

Governo Federal, que nos remunera para podermos fazer essas compensações aqui. 

Quando o recurso não vem daqui, eu não consigo fazer compensação aqui. 

Portanto, não quero ser uníssono, mas boa parte dos problemas que nós temos com 

relação à questão da Lei Kandir vem do problema da câmara de compensação com o 

Governo Federal. 

Por último, queria lhe colocar a minha visão do seguinte: São Paulo tem 

responsabilidades com o país. O governador Geraldo Alckmin tem, permanentemente, 

nos alertado pra isso. Ele é um crítico duro da forma com que a política econômica tem 

sido conduzida e acha que dessa maneira nós estamos, como eu já usei aqui uma figura, 

matando paciente. Nós precisamos encontrar uma forma diferente de fazer isso. Não 

achamos que esta política, que não estimula o desenvolvimento ou instrumentaliza, 

minimamente, o desenvolvimento, seja capaz de atender, no médio prazo, as 

necessidades brasileiras. 

Fez-se uma contenção muito dura de recursos, nesse período, infelizmente. E aí 

eu assumo dizer que não deu pra saber se o Levy tinha ou não razão, uma vez que não 
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lhe deram os instrumentos que ele solicitou. De qualquer maneira, não tem como olhar 

no retrovisor, não tem como puxar marcha à ré. Portanto, agora, é daqui pra frente. E 

daqui pra frente, o endurecimento está ficando sem espaço, o endurecimento está 

ficando sem fôlego. Portanto, eu acho que nós vamos ter que buscar uma política 

alternativa e dessa política alternativa, necessariamente, nós vamos ter que pensar em 

política de desenvolvimento.  

Nesse âmbito, eu não tenho dúvida das responsabilidades do protagonismo de 

São Paulo. Isso é histórico no Brasil. São Paulo deve continuar sendo protagonista e nós 

estamos muito atentos e pensando, seriamente, em alternativas para isso. O que hoje nós 

fazemos, no nosso dia a dia, que foi citada a minha equipe, e eu agradeço, é que a gente 

acaba tendo que se concentrar muito nesse dia a dia, que é quase um massacre. Não é. 

Porque imaginem uma estrutura do tamanho dessa, do tamanho do governo de São 

Paulo, e você ter que estar ali, segurando aqui, segurando ali. Não é alguma coisa que a 

gente faça com satisfação, mas a gente faz por necessidade e por responsabilidade.  

Agora, o que nos estimula é pensar formas de sair da crise. O que nos estimula é 

buscar alternativas pra sair da crise. E isso, certamente, São Paulo vai estar pronto a 

fazer, tão logo nós tenhamos um mínimo de espaço pra fazê-lo. 

Hoje, nós estamos muito presos, muito amarrados por essa situação. Que eu 

quero dizer aos senhores, não acho que seja possível perdurar, ela vai mudar e ela vai 

mudar num espaço de tempo curto, assim eu espero.  

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

Massafera está inscrito. Com a palavra.  

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Cumprimentar o secretário pela... 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Massafera, eu só queria pedir licença, 

porque eu preciso ir para uma outra reunião... 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – Ok. Fique à vontade, 

deputado.  

O SR. TEONILIO BARBA – PT – ... pra poder me retirar. 
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O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Secretário, eu queria dizer ao 

senhor, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, na política, nós temos divergências 

ideológicas político-partidárias. Mas lá em Brasília, não. Lá em Brasília é a bancada do 

norte/nordeste contra o resto. 

Quando o senhor fala em mudar o pacto federativo, eu gostaria de lembrar que 

desde o Ato Institucional nº 5, feito em 1968, foi quebrada a espinha da democracia 

quando se quebrou a representatividade lá na Câmara dos Deputados. São Paulo, hoje, 

nós temos 514 deputados federais e São Paulo, pela sua população de 40 milhões de 

habitantes, 30 milhões de eleitores, deveria ter pelo menos 150 deputados federais, e a 

lei nos limita em 70. Mas ao mesmo tempo, estados como o Acre, que tem 500 mil 

habitantes, tem sete deputados federais. Eu listei aqui: Acre, Tocantins, Alagoas, 

Amapá, Mato Grosso, Sergipe e Rondônia. Sete estados que têm aí menos de 10 

milhões de habitantes, menos de sete milhões de eleitores, também têm 70 deputados 

federais. Então, não existe pacto federativo em Brasília, lá na Câmara dos Deputados, 

que fazem as leis que regem esse país.  

Então, toda vez que eu posso, eu uso a palavra pra lembrar que esse país não tem 

a espinha dorsal da democracia.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – Muito bom.  

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Quando o senhor fala que nós 

temos que rever essa... toda essa situação, lá em Brasília, eles não estão preocupados 

com nada, porque uma política fiscal tributária adequada eles não estão interessados em 

fazer. A CPMF que está sendo discutida pra voltar ou não, agora foi feita a proposta 

pela presidente de 0,38%, 0,20% vai para o Governo Federal, 0,10% para o estado, 

0,08% para o município. Então, são coisas... E ainda o ministro Levy diz o seguinte: “É 

a política tributária pra gente acertar o orçamento do ano que vem”. Não é só isso, é 

demais sacrifício. Então, veja, ao mesmo tempo em que alguém pensa em consertar, a 

maioria não está interessada. E o pacto federativo nosso é uma coisa que... perigosa 

porque exatamente não se mexe nisso. Então, pra alertá-lo de que enquanto... Perguntei 

ao nosso saudoso Ulysses Guimarães, no ano 2000 e pouco, “o senhor vê a 

possibilidade de nós mudarmos isso?”, ele falou: “Nunca mais, Massafera”. E 

recentemente aí, uns dois anos atrás, Michel Temer, aqui em São Paulo, eu perguntei: 

“O senhor que é professor de direito constitucional, temos chance de mudar”. Ele falou: 
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“Nunca mais”. Então, o nosso país vive em cima de uma corda bamba, por causa da 

nossa herança. É uma coisa que algum dia...  

Agora, também queria discordar das suas palavras, porque eu tenho consultado 

alguns economistas e que eles dizem nesse quadro nós ainda não estamos no fundo do 

poço. O fundo do poço está mais fundo ainda e nós vamos chegar lá. Somente, aqui no 

estado de São Paulo, nas minhas andanças nas empresas, na região mais rica do nosso 

interior, Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, Matão... 

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Principalmente, Araraquara.  

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Hein? 

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Principalmente, Araraquara.  

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – A queda de receita, às vezes, as 

empresas não estão pagando imposto porque não tem dinheiro. Quer dizer, não estão 

nem sonegando, estão deixando de recolher.  

Então, é uma situação muito perigosa, porque pode ter certeza de que até o fim 

do ano nós ainda vamos passar por muito mais dificuldades.  

Então, secretário, eu queria fazer a seguinte pergunta: Eu não entendi a sua 

colocação quando o senhor falou que, à medida que melhora a exportação das empresas 

que não pagam ICMS, que aliás o estado tem que devolver, de que forma isso melhora a 

arrecadação do estado? Eu não entendi essa sua colocação.  

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Então, vamos lá, por partes. 

Primeiro, dizer-lhe o seguinte: eu apresentei um quadro, aqui, no início, o deputado não 

estava presente, mas eu não desenhei um quadro em que eu esteja otimista com relação 

à recuperação no curto prazo.  

Eu espero que se ganhe cada vez mais consciência sobre a crise econômica e se 

atue de maneira mais responsável sobre a crise. Quanto mais responsavelmente se atuar 

sobre a crise, melhor é a perspectiva de sairmos dela. É só isso. Mas eu não fiz, até 

porque eu tenho os dados de projeção macroeconômica, e disse aqui também que a Fipe 

nos diz que, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, a recuperação começará 

apenas depois do último trimestre de 2016. Portanto, de fato, nós ainda temos uma... em 
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economia, a gente diz ou você trabalha a crise no “v” ou você trabalha a crise no “u”. 

Essa crise, certamente, pelo tamanho, pela extensão dela, ela vai ser tratada no “u”. E a 

dúvida é se você chegou à barriga do “u”, esse é o grande problema. Ela vai demorar, 

também, mais tempo pra sair, né, por conta do tamanho dela, por conta da gravidade 

dessa crise.  

De qualquer maneira, a gente não está fazendo previsão otimista. Eu estou 

defendendo a necessidade de atuarmos nela de maneira mais responsável pra buscarmos 

uma saída pra ela.  

Quando eu falo da exportação, eu falo que a exportação é, hoje, a perspectiva 

concreta de recuperarmos a atividade econômica. Mais do que arrecadar o imposto de 

maneira direta, eu estou preocupado com a recuperação da atividade econômica. A 

exportação pode trazer recurso para o país e, dessa maneira, nós estimularmos a 

atividade econômica. E nesse sentido, a questão do dólar é importante. 

Também de colocar, Roberto, o seguinte: a questão do pacto, e o seu diagnóstico 

é extremamente lúcido. De fato, a herança desse Ato Institucional é uma coisa que vai 

marcar o país, ainda, por várias décadas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Quem 

conhece o Congresso Nacional, sabe o tamanho do peso disso pra São Paulo. E é muito 

difícil, realmente, nesse universo, você fazer uma negociação de revisão das condições 

que podem significar uma perspectiva diferente para o país.  

Agora, eu não vejo outro caminho, entendeu, Roberto? Eu acho que nós temos 

que defender o caminho, apesar das circunstâncias. Quer dizer, a gravidade do problema 

que nós estamos enfrentando significa que as soluções não serão fáceis e que as 

soluções não deverão enfrentar obstáculos de fácil superação. Você não tem a menor 

dúvida, você tem toda a razão. Como é que um estado sub-representado ou alguns 

estados sub-representados vão conseguir convencer a maioria da necessidade de 

revermos o pacto federativo? Mas existem espaços outros que nós acreditamos serem 

possíveis de serem trilhados. Por exemplo, o nível de isenções que nós estamos fazendo 

ainda no país. O custo disso é absurdo. “Ah, mas se você não fizer isso, você não 

consegue fazer as compensações regionais necessárias”. Eu convivo com os outros 

secretários de estado que têm verdadeiro pavor quando você fala nisso. Olha, Zona 

Franca, ok. Há quantos anos existe a Zona Franca? Está na hora de nós debatermos o 
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quanto ela trouxe de benefício para o país, e quem sabe nós consigamos fazer uma 

relação do benefício trazido e quanto custou.  

Eu não acho que seja equivocado que, em algum momento, você faça uma 

análise que você faz todo dia na sua vida, que é a relação de custo-benefício, pra que as 

ações, se tivessem sido promovidas... Olha, no passado, se disse que a Zona Franca de 

Manaus seria o grande instrumento de incorporação da região norte do país, com o país 

como um todo. O resultado foi esse? Que se mostre, que se explique, que se apresentem 

os números, e vamos fazer a discussão. Agora, isso custa muito para o país inteiro. Não 

é só isso. Nós temos uma política fiscal, e o termo não é desconhecido de ninguém, a 

guerra fiscal que se dá entre os estados, que é uma das políticas mais burras da face da 

terra, em que dois estados se digladiam e quem ganha é o setor privado. Só! Só! O setor 

público fica com o prejuízo. Isso é de uma estupidez, que em algum momento será 

agraciado com alguma lucidez. Não é possível! Não é possível!  

Eu acho que no momento em que se caminha na direção daquilo que se imagina 

ser melhor, você cometerá erros. Agora, não rever os erros é que me parece o pior de 

todos os caminhos.  

Nós já trilhamos vários caminhos na economia brasileira e já fizemos várias 

tentativas. Algumas deram certas, outras deram erradas. Por que não corrigir as erradas? 

Isso pra mim é incompreensível. Vou manifestar a minha indignação toda vez que tiver 

oportunidade e vou insistir com o seguinte, porque a minha fala não é ideológica, a 

minha fala é matemática: o estado brasileiro não cabe no PIB. E não é porque o PIB está 

deprimido. Ele não cabe no PIB porque se pensou o estado brasileiro, se atuou no estado 

brasileiro acima da capacidade de atendimento do estado. Isso vai ter que ser revisto. 

Certo? E eu espero que se faça isso de maneira competente. 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só pra encerrar as suas palavras, 

o senhor falou em Manaus. Fizeram um estádio de futebol lá em Manaus, que não tem 

público... 

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Isso se explica isso?! 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Tô com uma anotação aqui, que o 

presidente da Federação Brasileira de Futebol, João Havelange... Na década de 1980, 

chegou o nosso presidente João Figueiredo e propôs a ele fazer investimentos em 
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estádios pra trazer a Copa do Mundo para o Brasil e a resposta do Figueiredo ao 

Havelange foi a seguinte: “O senhor conhece as favelas do Rio? O senhor conhece as 

secas do nordeste? O senhor acha que eu posso gastar o pouco dinheiro que nós temos 

pra fazer campeonato de futebol?” Então, é exatamente estabelecer prioridade. Lá atrás, 

há mais de 35 anos, ele estabeleceu prioridade. E hoje custou um bilhão o estádio em 

Manaus, um bilhão do Corinthians, um bilhão... E foi dinheiro gasto nessa Copa do 

Mundo... 

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – O do Corinthians eu gostei, viu 

Roberto. 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – O Corinthians está devendo, hein.  

O SR. – Pela ordem, Deputado Massafera. 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ...  pegou do BNDES 600 milhões 

e está devendo não sei .... 

O SR. – Pela ordem, Massafera. O estádio do Palmeiras não tem dinheiro 

público.  

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – O estádio do Palmeiras custou 

300 milhões de reais.  

O SR. – Custou 300...  

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – O “J” Fortes Engenharia 

construiu, vendeu a publicidade pra empresa de seguro, que pagou 300 milhões. E ainda 

ele todo fim de semana dá uma festa e o Palmeiras tem que jogar no Pacaembu. 

Obrigado, secretário. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB  – Ok. Passo as 

considerações finais ao secretário Marcos Monteiro.  

O SR. MARCOS ANTONIO MONTEIRO – Bom, eu queria agradecer mais 

uma vez a oportunidade, a possibilidade de diálogo e dizer aos senhores que a Secretaria 

está aberta a recebê-los. E oferecimento dos dados que forem necessários e que estão 

disponibilizados, permanentemente, aos senhores lá.  
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Agradecer ao Mauro e a toda Comissão.  

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

agradecê-lo e dizer que logo mais vamos solicitar um horário, justamente pra conversar 

sobre o nosso relatório das 21 audiências públicas que realizamos por todo estado de 

São Paulo. É certo que a dificuldade é grande, mas é certo que nós vamos contribuir no 

debate, secretário, com as definições de prioridades. Nós temos certeza absoluta de que 

essas prioridades vão coincidir com as audiências realizadas pela Secretaria do 

Planejamento, pelo estado, só que na nossa... o mais público. (Risos.)  

Uma boa-tarde a todos e está encerrada a reunião.  

 

*      *      * 
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