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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Diagnóstico do Governo do Estado de São Paulo no período 2019-2022 é uma 

contribuição da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT), na Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo, elaborada por assessoras e assessores dos mandatos das 

deputadas e dos deputados e da assessoria técnica da Liderança da Bancada do PT na 

Alesp. 

 

O trabalho que segue, e que vem sendo elaborado desde o segundo semestre de 2021, teve 

como objetivo identificar problemas relativos à execução das políticas públicas e de seus 

programas por parte do governo do Estado de São Paulo, apresentando-se como mais uma 

contribuição para os debates que já estão em curso tendo em vista as próximas eleições. 

 

Não se pretende aqui um trabalho conclusivo, na medida que novas interpretações para 

os mesmos problemas poderão ser suscitadas ante a dinâmica da política, seja em função 

de seus contornos internos, seja em decorrência de externalidades. 

 

Convidamos, assim, os leitores deste documento para a análise do que tem sido os 

reflexos e os impactos do governo da dupla João Doria/Rodrigo Garcia, para a população 

do Estado de São Paulo. 

 

É preciso pontuar que o então governador Doria consolidou sua dupla face, lançada no 

período eleitoral – o Bolsodoria. 

 

Fiel à sua essência ultraliberal, João Doria deu celeridade à desidratação das funções do 

Estado com extinção e privatização de diversas instituições públicas que atuavam em 

funções que iam, desde o apoio no planejamento urbano e regional dos municípios, 

realizada pela Emplasa, até a produção de moradias populares executada pela CDHU e o 

combate a doenças endêmicas como dengue, febre amarela, malária, missão realizada por 

52 anos pela Sucen. 

 

A privatização dos institutos de pesquisas, florestas públicas experimentais, parques 

públicos e até a reserva da biosfera que abriga 400 cavernas, o Parque Estadual Turístico 

do Alto do Ribeira (Petar), figura na lista de negócios do governo estadual. 

 

A estratégia que foi e tem sido adotada pelo governo estadual teve dois significativos 

propósitos alcançados: reduzir ao máximo o papel do Estado e enfraquecer o 

funcionalismo público, tendo em vista a desqualificação do serviço público em favor do 

interesse privado. 

 

Nos três anos de governo, os funcionários públicos estaduais de São Paulo amargaram a 

política de arrocho salarial, aliada ao confisco de seus rendimentos com elevação de 

alíquotas de contribuição da previdência e do Iamspe, que passou a cobrar de 

dependentes, aposentados e pensionistas, o acesso à assistência à saúde. 

 

Nesse período, estivemos diante de um governo autoritário, personalista, narcisista e 

marqueteiro, que despejou milhões em gastos com publicidade, amortecendo a cobertura 

crítica e imparcial de sua gestão pela imprensa. 
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Por fim, apontamos o quanto a dupla Doria/Rodrigo Garcia agiu para o enfraquecimento 

da atuação do Poder Legislativo. 

 

É preciso ressaltar, no entanto, que o governo enfrentou uma jornada de resistência, luta, 

obstrução e denúncias de seu autoritarismo por parte da bancada das deputadas e dos 

deputados do Partido dos Trabalhadores. 

 

Protestamos e exigimos respeito ao papel do Poder Legislativo, quando da tramitação de 

todas as proposituras do Executivo enviadas em regime de urgência, que suprimem 

discussões, audiências públicas e tempo para o parlamento analisar projetos, realizar 

estudos e dialogar com a sociedade. Por muitas vezes, fizemos o governo recuar e abrir 

espaço para o debate. 

 

Na execução do nosso papel de mitigar os danos econômicos e sociais dos projetos do 

governador, fiscalizamos as ações e omissões do Poder Executivo por todos meios 

possíveis. 

 

Nossa aguerrida bancada frequentemente percorreu os municípios do Estado num diálogo 

direto com os representantes da  população, liderança populares,  prefeitos, vereadores e 

militantes e elencou neste documento uma série de vulnerabilidades da gestão estadual, 

para contribuir com a nosso pré-candidato ao governo do Estado, Fernando Haddad, para 

melhor percepção dos problemas, mas também das possibilidades e oportunidades de 

atuação para colocar São Paulo na escala de desenvolvimento, aliada ao conhecimento 

tecnológico, digital e científico, no resgate dos potenciais humanos de seus trabalhadores. 

 

Elencamos problemas no intuito de apontar os gargalos a serem superados e propiciar 

crescimento econômico, geração de emprego, distribuição de renda e inclusão econômica 

e social da população paulista. 

 

Temos a honra de trazer esta contribuição da bancada das deputadas e deputados estaduais 

de São Paulo ao debate para a construção de um novo Estado democrático, pujante e 

voltado para o bem-estar de sua gente. 

 

 

 

Deputada Márcia Lia 

Líder da bancada do PT (2022 – 2023) 

 

 

Deputada Professora Bebel 

Líder da bancada do PT (2021 – 2022) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O governo de João Doria, em São Paulo, no período de janeiro de 2019 a abril de 2022, 

caracterizou-se pelo aprofundamento de uma agenda liberal, atendendo a interesses de 

parcela do empresariado, e pela implementação da reacionária e autoritária aliança 

Bolsodoria, constituída na campanha eleitoral de 2018 a serviço de setores conservadores 

e de extrema-direita. 

 

Eleito pelo PSDB, em 2016, à prefeitura de São Paulo e, em 2018, ao governo do Estado, 

João Doria teve sua ascensão diretamente relacionada ao esfacelamento do partido do 

qual emergiu, abandonando a tradicional elite tucana, mas guardando estreita relação com 

setores empresariais. 

 

Originário do mundo da “geração, integração e aceleração de negócios”1, logo nos 

primeiros meses à frente do Executivo estadual, Doria estabeleceu uma relação autoritária 

frente ao Poder Legislativo, levando ao parlamento uma política ultraliberal refletida em 

propostas de redução drástica do papel do Estado, enfraquecimento dos serviços públicos, 

venda de bens públicos, precarização e arrocho salarial dos servidores públicos, confisco 

salarial dos aposentados e pensionistas. Ao final de três anos de mandato, a quase 

totalidade de projetos que enviou à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) esteve 

imbuída de alguma forma de transferência de bens ou serviços públicos para a iniciativa 

privada. 

 

As deputadas e os deputados do PT na Alesp enfrentaram com determinação essa agenda 

ultraliberal, utilizando-se de todos os recursos regimentais para impedir a aprovação de 

projetos em tempo recorde e desrespeitando fundamentos democráticos básicos. 

Apresentaram proposituras que asseguram direitos, instituem políticas públicas e 

garantem mecanismos de fiscalização do Poder Executivo; propuseram emendas aos 

projetos do governador, visando reduzir danos e minimizar impactos negativos, e 

denunciaram as manobras governistas para manter o Legislativo subserviente ao 

Executivo. 

 

Diante da aprovação das medidas de desmonte do Estado, garantida pela maioria que 

Doria manteve no Parlamento, a bancada petista ingressou com ações no Judiciário, 

representou ao Ministério Público de São Paulo e fez denúncias ao Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo. 

 

Como experiente comunicador e relações públicas, João Doria fez, no Executivo, uso 

intenso de estratégias permanentes de marketing agressivo, combinando comunicação 

governamental com campanha eleitoral, seja como prefeito da cidade de São Paulo, seja 

como governador do Estado, para criar marcas – por exemplo, o Pró São Paulo, o “PAC 

fake de Doria”, anunciado como o maior programa de investimento da história do Estado, 

que nunca saiu do papel. A espetacularização no anúncio de propostas e medidas visava 

criar uma verdadeira cortina de fumaça a encobrir deficiências na atuação governamental. 

 

Vimos, assim, que, perante a crise sanitária provocada pela covid-19, Doria afirmou 

defender a vida e dialogar com a ciência, mas não hesitou em abrir as escolas num 

 
1 Conf. https://www.grupodoria.com.br/ 
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momento de crescimento da contaminação e em fechar as portas de prontos-socorros nas 

periferias da capital e em municípios pobres. Omitindo-se diante do crescimento da fome 

no Estado, o ex-governador desprezou propostas como o Plano Emergencial para o 

Enfrentamento da Pandemia1, anunciado pela bancada do PT na Alesp, em abril de 2020. 

 

O Orçamento do Estado, peça fundamental para a definição de políticas públicas, 

reafirmou o caráter ultraliberal do governo e acentuou as desigualdades regionais. Apesar 

de audiências públicas sobre o Orçamento serem realizadas, em todas as regiões do 

Estado, desde 2006 – por força de medida legislativa de iniciativa da bancada do PT – as 

peças orçamentárias produzidas pelo Executivo não dialogam com propostas que 

reivindicam políticas de desenvolvimento socioeconômico regional e articulação dos 

órgãos e entidades estaduais e municipais nas 15 regiões administrativas, seis regiões 

metropolitanas e três aglomerados urbanos, que compõem a estrutura do Estado. 

 

Focado na política de isenção fiscal, o governo privilegia setores da economia, sem definir 

contrapartidas que atendam interesses sociais, como o compromisso com a diminuição 

do desemprego e com a erradicação da fome. 

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Benefícios Fiscais, proposta pela 

bancada do PT e criada, em dezembro de 2021, para investigar atos de improbidade e 

ilegalidades praticados na concessão de benefícios fiscais que resultaram na renúncia de 

receitas no total de R$ 115,5 bilhões, em dez anos, foi escandalosamente boicotada pela 

base governista na Alesp. 

 

Manobras conduzidas pelos governistas para cercear o legítimo direito das deputadas e 

dos deputados petistas de proceder a processos investigativos envolvendo suspeitas de 

irregularidades, denunciadas por diferentes setores da sociedade, não são novidades no 

parlamento paulista. Destaque-se, aqui, o ato do presidente da Alesp, em dezembro de 

2021, que decidiu, de forma unilateral, não instalar a CPI da Dersa, cujo objetivo era 

investigar suspeitas de desvios de dinheiro público em obras das gestões tucanas no 

Estado. 

 

A bancada do PT, no entanto, reitera a defesa desse instrumento de investigação e atua 

com firmeza mesmo em CPIs propostas com o claro propósito de desqualificar políticas 

públicas. Foi o caso da CPI da Gestão das Universidades Públicas, criada em 2019, por 

iniciativa de um deputado da direita. A disputa conservadora também pôde ser vista na 

CPI - Ações e Omissões no Combate à Violência contra Mulher, de 2021, quando 

parlamentares homens foram indicados para a presidência e relatoria, em desrespeito às 

deputadas que integravam a comissão. 

 

Na CPI da Cava Subaquática de Cubatão, concluída em março de 2022, a bancada do PT 

questionou a condução do governo que deixou de apurar denúncias e impropriedades no 

licenciamento e manutenção do empreendimento e, em relatório em separado, denunciou 

a lógica de criação de depósito de lixo no mar e o risco de ocorrência de acidentes como 

os vistos em Brumadinho (MG). 

 

Desmonte do Estado 

 
1 Disponível em < https://pt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/plano-emergencial-para-enfrentamento-

do-coronavirus_bancada-pt-alesp-pdf-1.pdf>. 

https://pt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/plano-emergencial-para-enfrentamento-do-coronavirus_bancada-pt-alesp-pdf-1.pdf
https://pt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/plano-emergencial-para-enfrentamento-do-coronavirus_bancada-pt-alesp-pdf-1.pdf
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O Projeto de Lei 1/2019, portanto, a primeira propositura apresentada por João Doria à 

Alesp, previa a extinção, venda ou fusão da Companhia de Desenvolvimento Agrícola 

(Codasp), da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), da Companhia 

de Obras e Serviços (CPOS), da Companhia de Desenvolvimento Rodoviário (Dersa), da 

Companhia de Processamento de Dados (Prodesp) e da Imprensa Oficial do Estado 

(Imesp). Em maio de 2019, o PL foi aprovado com a extinção da Codasp, Emplasa e 

CPOS, sendo a Imprensa Oficial incorporada pela Prodesp e a Dersa retirada do projeto, 

após forte pressão por parte das deputadas e dos deputados do PT. O Executivo, no 

entanto, mandou para a Alesp um novo projeto de extinção da Dersa que foi aprovado em 

setembro do mesmo ano. 

 

Ainda em junho de 2019, o governo Doria aprofunda a política de desmonte e consegue 

a aprovação de projetos que autorizam a concessão do Zoológico, do Zoo Safári e do 

Jardim Botânico à iniciativa privada, por 35 anos; e a concessão do Conjunto Desportivo 

“Constâncio Vaz Guimarães”, o Ginásio do Ibirapuera. 

 

Em 2020, em meio à pandemia e colocando em risco o controle de endemias e a 

continuidade de programas importantes na área da habitação, da acessibilidade e dos 

transportes públicos, é aprovado o PL 529 e o governo estadual foi autorizado a extinguir 

a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, a Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU), a Empresa Metropolitana de Transportes 

Urbanos de São Paulo (EMTU/SP), a Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), 

o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp) e o Instituto Florestal, além 

de poder proceder à fusão dos Institutos de Botânica e Geológico. A nova lei também 

autorizou a concessão de oito parques públicos, entre eles o Parque Doutor Fernando 

Costa, o conhecido Parque da Água Branca, localizado na zona oeste da capital, com 137 

mil metros quadrados e criado em 1929. 

 

No final de 2020, é aprovada a proposta do Executivo que enfraquece os serviços públicos 

da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, com novas “privatizações”. Em 2021, a 

resistência da bancada do PT e de partidos de oposição impediu a aprovação de 

dispositivo que colocaria em risco a manutenção dos assentamentos rurais paulistas como 

espaço de produção da agricultura familiar. 

 

Cabe lembrar que Doria promoveu um verdadeiro confisco salarial dos aposentados, por 

meio do Decreto 65.021/2020, que impõe um desconto previdenciário abusivo. A bancada 

do PT ingressou com ações judiciais e apresentou projetos para sustar os efeitos do 

decreto. 

 

Para fechar o baú de maldades, um mês antes de renunciar ao governo do Estado para 

disputar a presidência da República, João Doria fez aprovar na Alesp projeto que não cria 

nova carreira do magistério, mas destrói a carreira existente, retirando os direitos dos 

trabalhadores da educação no Estado de São Paulo. E, no último dia de seu governo, 

autorizou reequilíbrios econômicos e financeiros nos contratos de concessão das rodovias 

paulistas, que redundarão na prorrogação de contratos no pagamento de mais de R$ 15 

bilhões em favor das concessionárias. 

 

A bancada do PT, contrária ao processo de desmonte do Estado e à consequente 

destruição de políticas públicas, à extinção de empresas e serviços públicos, à 
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precarização das relações de trabalho e à eliminação de empregos, manteve-se aguerrida 

ao lado de trabalhadores e trabalhadoras, de suas entidades e dos movimentos sociais, na 

defesa de um Estado com menos desigualdades e mais respeito por todas e todos que aqui 

vivem. 

 

Sabemos que a política ultraliberal de Doria terá continuidade na gestão do seu vice e 

agora governador Rodrigo Garcia e, por isso, nos empenhamos no esforço de elaborar o 

presente Diagnóstico do governo do Estado de São Paulo no período de 2019-2022, 

com o olhar crítico de quem esteve e está presente na trincheira democrática e com a 

disposição de luta de quem é movido pela esperança de dar um novo rumo para nosso 

Estado e nosso país. 

 

 

São Paulo, maio de 2022 

 

Deputadas e deputados do PT 

na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
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O TUCANATO NO ESTADO DE SÃO PAULO: BREVE HISTÓRICO 

 
 

Desde o golpe militar de 1964 até o princípio de 1983, o Estado de São Paulo foi dirigido 

por governadores impostos pelo regime militar ditatorial. Paulo Maluf, último governante 

daquele ciclo, foi eleito por um colégio eleitoral, em setembro de 1978, para governar o 

Estado de 1979 até 1982. 

 

Na eleição de 1982, Franco Montoro, então do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), foi eleito para governar São Paulo pelos quatro anos seguintes, entre 

15 de março de 1983 e 14 de março de 1987, tendo Orestes Quércia, do mesmo partido, 

como seu vice-governador. 

 

Quando o PMDB, em um conturbado processo de convenção, escolheu Orestes Quércia 

para a sucessão de Franco Montoro, em detrimento de Mário Covas, provocando uma 

cisão entre suas lideranças, o grupo então derrotado funda o Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB), em 1988. 

 

É importante observar que, apesar da divisão que deu origem ao novo partido, os 

congressistas eleitos pelos dois grupos para formulação da nova ordem nacional, 

independentemente do caminho partidário escolhido, somaram-se quase integralmente na 

construção do texto que se tornou a Constituição Cidadã de 1988, aprovada sob a direção 

do emedebista Ulisses Guimarães. 

 

O PMDB continuou governando o Estado de São Paulo até o final de 1994, uma vez que 

Orestes Quércia elegeu seu sucessor, Luiz Antônio Fleury Filho. Embora negado 

posteriormente, nesta época, Quércia teria dito a célebre frase: "quebramos o Banespa, 

mas elegemos o Fleury". 

 

Na eleição de 1994, para a sucessão de Fleury, Mário Covas foi eleito governador, pelo 

PSDB, marcando o início da era do tucanato no Estado de São Paulo. 

 

Registre-se que, embora tenha havido mudança de governador do Estado do PMDB para 

o PSDB, podemos dizer que o DNA dos governos paulistas é o mesmo desde 1983, já 

que a cisão ocorrida no PMDB foi motivada mais por disputas internas de lideranças por 

espaço e poder do que por divergências programáticas entre os grupos e lideranças 

partidárias da época. 

 

Exemplo disso é que, apesar das diferenças entre os governos de Franco Montoro, 

democrata-cristão, e Orestes Quércia, municipalista, ambos tinham afinidades com um 

Estado mais forte, robusto e voltado para políticas de bem-estar social. 

 

Apesar da cisão partidária ocorrida, Orestes Quércia, juntamente com outras lideranças 

fortemente representativas, como Ulisses Guimarães, permaneceram no PMDB, enquanto 

Franco Montoro e outras lideranças paulistas aliadas, entre as quais Mário Covas, 

fundaram o PSDB, até aquele momento mais afeito a um Estado forte, destinado a garantir 

o bem-estar social, a exemplo dos partidos socialdemocratas europeus. 

 

Por outro lado, após empossado governador, logo no início de seu mandato, Mário Covas 

rompe com seus princípios e trai compromissos assumidos durante a campanha em 1994. 
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Rasga documentos assinados, nos quais assumia a defesa de importantes empresas 

estatais paulistas, então fortes, do setor energético, como a então Companhia Energética 

de São Paulo (Cesp), a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e a Eletropaulo, e os 

bancos estatais paulistas, o Banco do Estado de São Paulo (Banespa) e o Banco Nossa 

Caixa, e se revela um entusiasta do neoliberalismo de Margareth Thatcher e defensor do 

estado mínimo preconizado pelo Consenso de Washington. 

 

É importante observar que, a partir daí, o Programa Estadual de Desestatização (PED) 

aprovado por Mário Covas, com a Lei 9.361/1996, foi, na prática, o primeiro plano de 

redução do Estado no Brasil, aprovado antes mesmo do Programa Nacional de 

Desestatização (PND), instituído pela Lei 9.491/1997, sancionada por Fernando Henrique 

Cardoso, que revogou a Lei 8.031/1990, e deu efetividade ao PND criado por Fernando 

Collor de Mello. 

 

 

Quadro 1 – Tucanato no Estado de São Paulo. 

 

 
 

 

Assim, podemos dizer que, embora chamemos de tucanato o período iniciado em 1995, a 

partir do qual o PSDB passa a ocupar o Palácio dos Bandeirante, de forma 

ininterruptamente, por mais de 27 anos, o grupo ao qual o partido se alinha governa São 

Paulo desde o ciclo pós-ditadura militar, a partir de 1983, e, portanto, há quase 40 anos. 

 

Desde quando o PSDB assumiu a gestão do Estado, em 1º de janeiro de 1995, Geraldo 

Alckmin foi o que mais tempo ficou à frente do governo. Inicialmente, foram seis anos e 

dois meses como vice-governador, até a morte de Mário Covas, período em que foi o 

responsável pela implantação e condução do Programa Estadual de Desestatização. Se 

somado o tempo dos vários mandatos, no período de 27 anos em que o PSDB foi eleito 

para o governo de São Paulo, Alckmin chefiou o Executivo paulista durante 12 anos e 

quatro meses. 

Governador Vice-governador Partido Início Término

Paulo Maluf José Maria Marin Arena 15/03/1979 14/03/1983

Franco Montoro Orestes Quércia PMDB 15/03/1983 14/03/1987

Orestes Quércia Almino Afonso PMDB 15/03/1987 14/03/1991

Luiz Antônio Fleury Filho Aloysio Nunes Ferreira PMDB 15/03/1991 31/12/1994

Mário Covas Geraldo Alckmin PSDB 01/01/1995 31/12/1998

Mário Covas Geraldo Alckmin PSDB 01/01/1999 05/03/2001

Geraldo Alckmin PSDB 06/03/2001 31/12/2002

Geraldo Alckmin Cláudio Lembo PSDB 01/01/2003 31/03/2006

Cláudio Lembo PFL 01/04/2006 31/12/2006

José Serra Alberto Goldman PSDB 01/01/2007 01/04/2010

Alberto Goldman PSDB 02/04/2010 31/12/2010

Geraldo Alckmin Guilherme Afif Domingos PSDB 01/01/2011 31/12/2014

Geraldo Alckmin Márcio França PSDB 01/01/2015 05/04/2018

Márcio França PSB 06/04/2018 31/12/2018

João Doria Rodrigo Garcia PSDB 01/01/2019 31/03/2022

Rodrigo Garcia PSDB 31/03/2022 Em exercício
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Área 

FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

 

Execução orçamentária no período de 2019 a 2021 

 

Superávit orçamentário, primário e caixa  

 

No segundo ano de pandemia, 2021, o governo João Doria alcançou o segundo superávit 

orçamentário na cifra de R$ 5,9 bilhões, sendo que, em 2020, este valor foi de R$ 7,7 

bilhões. Ou seja, em dois anos de pandemia, o excesso de receita sobre a despesa, no 

orçamento do Estado de Paulo, chegou a R$ 13,6 bilhões. 

 

Em consequência, houve um crescimento de R$ 20,18 bilhões (53,37%) do caixa bruto, 

de entre 2020 e 2021. Desde 2019, o caixa bruto subiu 122% ou R$ 31,88 bilhões. 

 

Em 2021, o caixa líquido, que representa o caixa bruto menos o pagamento de obrigações, 

chegou a R$ 11,3 bilhões, R$ 3,3 bilhões (-22,6%) a menos que no ano anterior. A queda 

de caixa decorre, em especial, do crescimento de restos a pagar que, segundo o relatório 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, correspondem à diferença entre o valor empenhado e 

o efetivamente pago, que chegou a R$ 41 bilhões, sendo, destes, R$ 10,57 bilhões para 

investimentos e R$ 4,88 bilhões para inversões financeiras (repasses para empresas 

estatais fazerem investimentos). 

 

Ainda em 2021, o governo paulista arrecadou R$ 27 bilhões acima do estimado e gastou 

R$ 22 bilhões a mais que o previsto, obtendo um saldo positivo de cerca de R$ 5 bilhões. 

A meta do superávit primário para o ano, que era de R$ 14 bilhões, foi superada e 

alcançou R$ 41,89 bilhões ou 289% a mais que o previsto. Esse resultado foi conseguido 

graças ao aumento de preços e ao aumento de arrecadação de impostos e, ainda, pela 

redução do pagamento de obrigações, por contingência da pandemia da covid-19, pelo 

arrocho salarial e pela redução dos investimentos em 2019 e 2020. 

 

Aumento dos investimentos 

 

A partir de setembro de 2021, o governo paulista começou a usar a máquina com claros 

fins eleitorais, quando os investimentos cresceram R$ 5,6 bilhões além do previsto e as 

inversões financeiras, R$ 4,5 bilhões. 

 

É importante observar que, embora tenha havido aumento dos investimentos a partir dos 

últimos meses de 2021, em três anos, desde 2019, o governo Doria deixou de aplicar 

recursos em importantes programas, como os destinados às estradas vicinais, cujo valor 

investido caiu R$ 1,24 bilhão. As obras de ampliação e melhorias na hidrovia Tietê-

Paraná sofreram cortes de R$ 476 milhões; as dos contornos da nova Tamoios, R$ 1,33 

bilhão; e as obras do trecho norte do Rodoanel – que, aliás, encontram-se paradas –, outros 

R$ 3,5 bilhões. 

 

Despesas com Parcerias Público-Privadas (PPPs) 

 

As despesas do Estado com as PPPs tiveram um aumento de R$ 39 milhões acima do 

previsto. Apesar disso, houve contratos nos quais não foi aplicada a totalidade dos 
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recursos previstos. Foi o caso da Linha 6-Laranja do Metrô, em que se aplicou apenas 

38,6% (R$ 183,45 mi) do valor inicialmente previsto. Ainda devemos observar que, pela 

primeira vez, o passivo das PPPs resultou maior que o ativo em R$ 345 milhões. 

 

Gasto com publicidade 

 

Entre 2020 e 2021, o gasto com publicidade no governo do Estado de São Paulo subiu 

47% (R$ 104,8 milhões), puxado pelo grande crescimento da propaganda institucional 

que aumentou 109% (R$ 100 milhões). Desta forma, o governo paulista amplia o valor 

do gasto com publicidade no ano eleitoral, período em que a lei estabelece que seja gasto 

a média entre 2019 e 2021, valor este que se situa na casa dos R$ 249 milhões. 

 

Arrocho salarial: menor gasto com funcionalismo desde 2009 

 

Às vésperas de deixar o governo do Estado para concorrer à presidência da República, 

Doria concedeu 20% de aumento salarial para os servidores públicos da segurança pública 

e da saúde e 10% para o funcionalismo das demais áreas. 

 

Se considerarmos que a inflação acumulada desde o primeiro ano do governo Doria e até 

fevereiro de 2022 se aproxima de 21,8% e, ainda, se levarmos em conta que desde o 

último aumento concedido ao funcionalismo do Estado (fevereiro de 2018) até o segundo 

mês de 2022, a inflação atinge a marca de 25%, está claro que as propostas de reajuste do 

Executivo não impediram a perda do poder aquisitivo dos salários dos servidores públicos 

estaduais no período. 

 

Nesse contexto, servidores com salários de R$ 3 mil, e que receberam 10% de aumento, 

terão perda de R$ 354, se considerarmos apenas a inflação no período do governo Doria.  

O poder de compra dos salários dos mesmos servidores, frente à inflação de fevereiro de 

2018 a fevereiro de 2022, fica diminuído em R$ 461. 

 

Some-se a isso o fato de que o princípio constitucional de revisão salarial não foi aplicado 

nos períodos de 2014-2017 e 2020-2021. De acordo com o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), o arrocho sobre o salário do funcionalismo público provocou 

perda de mais de 16,3% no poder aquisitivo desses trabalhadores, nos últimos dois anos. 

 

Por outro lado, o governo de São Paulo registrou, em 2021, o menor gasto com pessoal 

desde 2009 (37,74% da receita corrente líquida). Em 2020, esse percentual foi de 45,48%. 

Entre 2020 e 2021, a despesa com o funcionalismo caiu 0,95% (R$ 710 milhões) e a 

receita corrente líquida cresceu 19,28%, o que mostra o tamanho do arrocho salarial. O 

espaço para dar reajuste salarial e chegar até o limite prudencial é de R$ 17,34 bilhões. 

 

Importante observar que de 2019 a 2021, o elemento de despesa “vencimentos e 

vantagens fixas – pessoal civil” teve corte de R$ 2,3 bilhões. Já para o pessoal militar 

(vencimentos e vantagens fixas – pessoal militar), o corte chegou a R$ 1,63 bilhão, 

concentrados na Secretaria de Segurança Pública e na Polícia Militar. Os cortes para 

servidores civis atingiram especialmente a saúde, com R$ 1,53 bilhão, e segurança 

pública, com R$ 1,46 bilhão. 

 

Principais cortes em secretarias e em ações 
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Na observação da redução orçamentária, por órgão da administração estadual, chama a 

atenção os cortes na Secretaria de Logística e Transportes, de R$ 1,26 bilhão; na 

Segurança Pública, R$ 1,1 bilhão; Administração Penitenciária, R$ 132 milhões, e 

Defensoria Pública, R$ 25 milhões. 

 

Quanto à execução do orçamento, por unidade orçamentária ou por ação, verifica-se a 

não realização dos seguintes gastos: 

 

1) Logística e Transportes 

 

Deixou-se a aplicar, no Departamento de Estradas e Rodagem, R$ 974 milhões (16,7%) 

e, no Departamento Hidroviário, R$ 105 milhões (31,6%). Os investimentos foram R$ 

607 milhões (-4,9%) a menos que o previsto e o custeio, R$ 285 milhões (-17%). 

 

Por ação, destacamos os seguintes cortes: estradas vicinais, R$ 678 milhões ou 47%; 

conservação, sinalização e segurança nas rodovias, R$ 250 milhões ou 31,7%; execução 

das obras do trecho norte do Rodoanel, R$ 979 milhões ou 97,9%; ampliação e melhorias 

na hidrovia Tietê-Paraná, R$ 145 milhões ou -76%. 

 

2) Transportes Metropolitanos 

 

Por ação, destacamos cortes de R$ 208 milhões ou 41%, na concessão da linha 6-Laranja; 

R$ 64 milhões ou 62%, na extensão da linha 13-Jade; R$ 95,8 milhões ou -67%, na 

modernização da linha 10-Turquesa da CPTM; R$ 13,4 milhões ou -56%, na 

modernização da linha 12-Safira da CPTM.  

 

Em três anos, houve corte de R$ 160 milhões ou 64%, na modernização da linha 10-

Turquesa, e R$ 24,6 ou 57%, na modernização da linha 12-Safira, 

 

3) Segurança Pública 

 

Houve cortes na Polícia Militar (menos R$ 1,2 bilhão para pessoal); na Polícia Técnico-

Científica (menos R$ 10 milhões); e, na Polícia Civil, cortes de R$ 64,9 bilhões no custeio 

e R$ 25,9 milhões para pessoal. 

 

Por ação, destacamos: Delegacia da Mulher 24HS (R$ 11,8 milhões ou 79%); Bases  

Comunitárias Móveis (R$ 5,35 milhões ou 45,8%); câmeras operacionais portáteis – PM 

(R$ 67,9 milhões ou -88%);  Batalhões de ações especiais – BAEPS (R$ 3 milhões ou -

45%); construção e reforma de quartéis (R$ 29 milhões ou 39%); centro de operações da 

polícia militar - Copom (R$ 38,2 milhões ou 79%); inteligência policial (R$ 13,5 milhões 

ou 6,85%); implantação de Deics (R$ 5 milhões ou 77%); identificação civil e criminal 

(R$ 19,7 milhões ou 12,7%); formação, capacitação e aperfeiçoamento (R$ 123 milhões 

ou 64%;) e videomonitoramento policial ostensivo (R$ 1 milhão ou 41%). 

 

A somatória de cortes, nos três anos do governo Doria, foi de R$ 82,3 milhões ou 12,3%, 

na inteligência policial; R$ 1,83 bilhão ou 7,4%, na polícia ostensiva e preventiva; R$ 

834 milhões ou -7,6%, na polícia judiciária; R$ 272 milhões ou 64,7%, na construção e 

reforma de quartéis; e R$ 52,5 milhões ou 16,6%, em formação, capacitação e 

aperfeiçoamento. 
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4) Educação 

 

Entre os destaques, o atendimento especializado a alunos das Apaes teve corte de R$ 64,5 

milhões ou 22,45%; o atendimento de jovens e adultos, R$ 1 milhão ou 100%; os cursos 

de idiomas, as atividades complementares e a escola aberta, R$ 40,8 milhões ou 57%; e 

a formação dos profissionais da educação, R$ 17,2 milhões ou -32%. 

 

É importante observar que, nos três anos de governo, Doria deixou de aplicar R$ 178 

milhões no atendimento especializado a alunos das Apaes. Destacamos, ainda, para igual 

período, a não aplicação de R$ 116 milhões ou 57%, na ação cursos de idiomas, atividade 

complementar e escola aberta; R$ 83 milhões ou 41,5%, na formação dos profissionais 

da educação; e R$ 1 milhão ou 100%, no atendimento de jovens e adultos. 

 

No Centro Paula Souza, os cortes somaram R$ 212 milhões, entre 2019 e 2021. R$ 75 

milhões (-1,8%) a menos para desenvolvimento da educação profissional técnica, em três 

anos. Em 2020 e 2021, houve corte de R$ 109 milhões no programa Novotec Integrado.  

 

5) Saúde 

 

O corte para pessoal na área da saúde foi de R$ 1,1 bilhão (16%). 

 

Consideradas as unidades orçamentárias, chama a atenção o corte de R$ 11 milhões na 

Superintendência de Controle Endemias (Sucen) e de R$ 76,4 milhões (26,4%) na 

Fundação para o Remédio Popular Chopin Tavares de Lima (Furp). Por outro lado, o 

atendimento por Organizações Sociais na Saúde (OSS) recebeu R$ 498,7 milhões (7,6%) 

a mais que o previsto. 

 

Na observação dos cortes, por ação, verifica-se que, em 2021, não foi aplicado um só 

centavo dos R$ 80 milhões previstos para construção de novas unidades de saúde (corte 

de R$ 80,3 milhões ou 100%). Também se destacam os cortes no atendimento 

ambulatorial e hospitalar rede Estado (R$ 85 milhões ou -1,3%); na assistência médica, 

hospitalar e ambulatorial hospital da USP (R$ 202 milhões ou 32%); na assistência 

médica, hospitalar e ambulatorial hospital da Unicamp (R$ 136 milhões ou 24%); no 

controle de doenças transmitidas por vetores (dengue) em R$ 10,8 milhões ou 12,9%; na 

Rede Lucy Montoro (R$ 14,6 milhões ou 13%); na reforma, ampliação e instalação de 

unidades da saúde (R$ 21,5 milhões ou 10,7%); e nas unidades farmacotécnicas em PPPs 

(R$ 46 milhões ou 100%).  

 

Nos últimos três anos, cortes na ação reforma e ampliação de unidades de saúde somaram 

R$ 112,6 milhões ou 24%; na assistência farmacêutica especializada, R$ 153 milhões ou 

3%; para a rede Lucy Montoro, R$ 52,8 milhões ou 13,8%; e para a ação de combate à 

dengue e a outras doenças, R$ 26,6 milhões ou 11,6%. Para a PPP com a Furp, deixaram 

de ser aplicados R$ 129 milhões ou -55%, e para fabricação e distribuição de 

medicamentos, R$ 45 milhões ou -7,4%. 

 

6)  Cultura 

 

Em 2021, houve cortes, na ação SP Escola de Teatro, de R$ 2 milhões ou 12%; no 

Programa de Investimento do Setor Audiovisual (Proav), R$ 85 milhões ou -100%; e na 

implantação de Fábricas de Cultura 4.0, R$ 5,95 milhões ou -37%. 



22 
 

 

Somados os cortes dos três nos do governo Doria, deixou-se de aplicar R$ 18,1 milhões 

ou 5,9%, no Projeto Guri; R$ 3,87 milhões ou -8,7%, nas Oficinas Culturais; R$ 33,3 

milhões ou 30%, nas Fábricas de Cultura; e R$ 4,57 milhões ou 11,75, na SP Escola de 

Teatro. 

 

7) Desenvolvimento Social 

 

Merecem destaque os cortes de R$ 8,5 milhões ou 4,7%, para o programa Viva Leite; R$ 

3,97 milhões ou 61%, na promoção saída e autonomia da população em situação de rua; 

R$ 33,8 milhões ou 42,4%, na melhoria das condições de vida da população em situação 

de vulnerabilidade, especialmente no atendimento à primeira infância e a mulheres vítima 

de violência doméstica; e R$ 64,7 milhões ou -55,7%, na operacionalização do programa 

Prospera. 

 

De 2019 a 2021, houve corte de R$ 95,8 milhões ou 16,2% no Viva Leite, entregue para 

crianças e idosos. A melhoria das condições de vida da população em situação de 

vulnerabilidade tem como objetivo o atendimento e a ampliação do Programa Criança 

Feliz (primeira infância) e o atendimento para mulheres vítima de violência doméstica, 

com a criação de 20 casas da mulher. Em dois anos, deixaram de ser aplicados R$ 119, 5 

milhões ou 66% nesse programa. 

 

8) Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe) 

destacamos corte nos investimentos de R$ 33,2 milhões ou 78% e R$ 31 milhões para 

pessoal (-7%). Já para o custeio houve um incremento de R$ 206 milhões. Em 2020, o 

governo paulista alocou R$ 440 milhões de recursos do Tesouro para o Iamspe e, para 

2021, apenas R$ 115 milhões, ou seja, uma diferença a menor de R$ 325 milhões ou 

73,7%. Já os recursos provenientes da contribuição dos servidores, no mesmo ano, 

cresceram R$ 578 milhões ou 74%, devido ao aumento de contribuição estabelecido pelo 

governo Doria. Em 2021, houve cortes de R$ 35 milhões ou 24%, na administração do 

Iamspe, e de R$ 10,2 milhões ou 1,34%, na assistência médico-hospitalar própria – HSPE. 

 

9) Meio Ambiente e Saneamento 

 

Por ação, destacamos os seguintes cortes na implantação sistema adutora-barragem Duas 

Pontes/Pedreira (R$ 187 milhões ou 50%); na implantação macrodrenagem rio 

Baquirivu-Guaçu (R$ 55 milhões ou 70,8%); e na preservação e manutenção do rio Tiete 

(R$ 86,8 milhões ou 46%). 

 

Durante o governo Doria, R$ 100 milhões ou -29% deixaram de ser aplicados na 

preservação e na manutenção do rio Tietê, o que certamente contribuiu para o 

agravamento das enchentes na cidade de São Paulo. 

 

10) Justiça 

 

Por ação, destacamos os cortes no fomento à agricultura familiar e assentamento de 

quilombos (R$ 2,5 milhões ou 65%); na proteção de vítima testemunha ameaçada – 

Provita (R$ 5,9 milhões ou 63%); na proteção de crianças e adolescentes ameaçados de 

morte (R$ 3,75 milhões ou 60%); na construção e reforma de fóruns (R$ 5,4 milhões ou 
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41%); e na atenção integral à educação do adolescente/jovem em medida socioeducativa 

e cautelar (R$ 14,4 milhões ou -9%). 

 
11) Ciência e Desenvolvimento Econômico 

 

Por ação,  destacam-se os cortes  na adequação da estrutura física das universidades (R$ 

46,4 milhões ou 60%); no apoio ao empreendedor - Empreenda SP (R$ 8,7 milhões ou -

99%); no desenvolvimento da educação profissional técnica (R$ 38,2 milhões ou -3%); 

no ensino superior à distância e semipresencial (R$ 14,6 milhões ou -16,4%); na 

intermediação de mão de obra (R$ 10,5 milhões ou 69,5%); no Novotec Qualificação 

Profissional (R$ 9,4 milhões ou -8,4%); e no Programa de Qualificação Profissional – 

PQP (R$ 12,9 milhões ou -55%). 

 

12) Esportes e Juventude 

 

Por ação, destacamos os cortes no atendimento de beneficiados pela Bolsa Talento 

Esportivo (R$ 2,7 milhões ou 51%); na distribuição de kits de academia ao ar livre 

(R$1,46 milhões ou -38%); e em obras, restauro e ampliação do Conjunto Desportivo 

"Baby Barioni" (R$ 9 milhões ou -45%). 

 

Em três anos, o corte no Bolsa Talento Esportivo foi de R$ 4,1 milhões ou 34% e na 

realização ou apoio aos eventos de caráter competitivo deixou-se de investir R$ 22,4 

milhões ou 14,7%. Nos últimos dois anos, R$ 8,2 milhões (51,8%) deixaram de ser 

investidos na distribuição de kits de academia ao ar livre.  

 

13) Habitação (sem a CDHU) 

 

Por ação, destacamos os cortes no apoio habitacional (R$ 11,6 milhões ou -25,8%); no 

subsídio para crédito imobiliário (R$ 145 milhões ou 36,6%); e na urbanização de 

assentamentos precários (R$ 4,64 milhões ou -100%). 

 

Entre 2019 e 2021, R$ 602 milhões deixaram de ser aplicados na ação para subsídio para 

crédito imobiliário. 

 

15) Universidades 

 

Destacamos, entre 2019 e 20211, cortes de investimentos na USP (R$ 19 milhões ou 

7,6%) e na Unesp (R$37,5 ou 41%), além de corte de R$ 1 bilhão ou 39%, para custeio 

na Unesp, e de R$ 182 milhões, na Unicamp. 

 

Nos últimos três anos, os cortes na ação adequação da estrutura física das universidades 

somaram R$ 219 milhões (69%); no ensino graduação nas universidades estaduais, R$ 

320 milhões (3,4%); e no ensino pós-graduação pesquisa nas universidades e faculdades 

estaduais, R4 512 milhões (8%). 

 

14) Outras ações 

 

Entre as 106 ações orçamentárias que tiveram execução zero, destacamos o Programa de 

Investimento do Setor Audiovisual (Proav), com valor previsto de R$ 85 milhões; 

construção de novas unidades de saúde, com previsão de R$ 80,3 milhões; Novotec 
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Aprendiz, com R$ 1,43 milhões previstos; atendimento de jovens e adultos na educação 

básica e estudos para a obra da ponte Santos Guarujá, ambos com R$ 1 milhão previstos. 

 

16) Investimentos por região 

 

O governo Doria aumentou enormemente os recursos em caixa e, nos últimos meses do 

ano, aumentou investimentos, gerando restos a pagar de mais de R$ 10 bilhões, ou 57%, 

em investimentos, especialmente destinados a obras e compra de equipamentos 

permanentes. Assim, os investimentos por região do Estado também tiveram aumento. 

 

É importante observar que os investimentos diretos – que não consideram os 

investimentos das empresas não dependentes: Sabesp, CDHU e Desenvolve SP –, já 

atualizados a valores de janeiro de 2022, por região do Estado, sofreram quedas 

sucessivas em 2018 (R$ 10,95 bilhões), 2019 (R$ 9,59 bilhões) e 2020 (R$ 9,34 bilhões), 

e tiveram aumento em 2021 (18,37 bilhões). 

 

Quadro 1 - Investimentos diretos por região de governo e por sub-regiões da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo – 2018-2019. 
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Região Administrativa Região de Governo 2018 2019 2020 2021

ARAÇATUBA ANDRADINA          65.426      141.383        30.616          83.838 

ARAÇATUBA (Biriguí)        176.374      110.814      158.842        208.996 

BARRETOS BARRETOS          51.418        33.081        34.802        161.588 

BAURU BAURU          48.289        43.559        50.865        126.347 

JAÚ          52.593        22.082        20.645          67.554 

LINS          15.031        11.233          9.268          43.734 

CAMPINAS BRAGANÇA PAULISTA          87.693        60.695        60.945        163.383 

CAMPINAS (Mocóca e Sumaré)        180.235      229.552      212.867     1.046.502 

JUNDIAÍ          23.997        16.907        20.394          67.947 

LIMEIRA          22.254        13.345        15.912          49.161 

PIRACICABA          96.554        60.189        34.877          46.661 

RIO CLARO          20.793        18.322        15.864          59.987 

SÃO JOÃO DA BOA VISTA        111.727        54.408        35.143          88.618 

CENTRAL ARARAQUARA          49.835        36.752        30.597        135.846 

SÃO CARLOS          13.168          8.837        15.327          62.081 

FRANCA FRANCA (Guará)          42.681        38.821        32.473          96.020 

SÃO JOAQUIM DA BARRA          19.827        11.641          8.170          55.964 

GRANDE SÃO PAULO GRANDE SÃO PAULO     8.382.518   7.145.719   7.131.099   12.608.368 

Norte/Franco da Rocha (Mairiporã)          17.706        83.459        21.428        107.605 

Leste/Alto Tietê - Guarulhos (Mogi das Cruzes)        521.023      220.801      181.819        199.243 

Sudeste/Grande ABC          33.702        80.819      114.785        353.731 

Sudoeste/mananciais (Embú das Artes)          27.579        52.105        57.375          86.289 

Oeste/Osasco          59.951        65.850        59.446        554.953 

ITAPEVA ITAPEVA        158.905      167.323      192.081        201.784 

MARÍLIA ASSIS          30.708        21.525        14.077          54.675 

MARÍLIA (Herculândia)          21.420        23.389        27.370          56.686 

OURINHOS        113.063      142.733        71.854          82.858 

TUPÃ          15.789        17.749        10.815        105.298 

PRESIDENTE PRUDENTE ADAMANTINA          23.050          7.377          8.707          53.197 

DRACENA          10.785        14.106          8.017          42.358 

PRESIDENTE PRUDENTE          90.708        59.184        41.568        257.860 

REGISTRO REGISTRO (Iguapé)          51.915        45.463        42.141        177.427 

RIBEIRÃO PRETO RIBEIRÃO PRETO (Batatais)        116.946      114.503        66.079        223.442 

SANTOS SANTOS (Praia Grande)        199.407      136.673      104.086        340.191 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CATANDUVA          42.560        21.162        19.344          77.428 

FERNANDÓPOLIS          10.312        13.545          9.308          42.130 

JALES          21.761        20.808        17.966          64.114 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Mira Estrela)          79.152        78.958        61.052        216.392 

VOTUPORANGA          67.816        69.727        46.199        147.987 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CARAGUATATUBA          26.610        67.906        60.778        100.730 

CRUZEIRO          21.813        15.182        23.152          62.741 

GUARATINGUETÁ          29.350        18.957        36.705          90.136 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS          32.002        54.589        72.881        143.914 

TAUBATÉ          50.802        37.926        68.416        176.171 

SOROCABA AVARÉ          15.430        11.377          8.333          29.071 

BOTUCATÚ          38.705        69.702        81.228          59.486 

ITAPETININGA          48.332      144.572      174.958        120.186 

SOROCABA (Boituva)        176.048      155.588      155.424        266.764 

Total - 10.953.802 9.587.364 9.341.245 18.365.621 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Data da elaboração: abril/2022

INVESTIMENTO DIRETO POR REGIÃO*

Corrigido pelo IPCA até jan/2022

em milhares de Reais

*Sem as empresas não dependentes (SABESP, CDHU, DESENVOLVE SP)
Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT
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Contingenciamento orçamentário em 2022 

 

 

Em 13 de janeiro de 2022, o governador do Estado editou o Decreto 66.436, que 

determinou o contingenciamento de R$ 3,4 bilhões do Orçamento Estadual. Na série 

histórica, é possível constatar que este montante, em valor nominal, é o menor desde 

2011, o que indica a pretensão de Doria de, de fato, usar a máquina estatal como 

instrumento para viabilizar sua candidatura ao governo federal.  E, como nos anos 

anteriores, o congelamento tende a virar corte, praticamente não deve haver déficit 

orçamentário para 2021, que estava previsto em R$ 8,2 bilhões. 

 

O congelamento de recursos de R$ 575 milhões em investimentos (2,65%), R$ 2,4 bilhões 

de inversão financeira (33,5%) e R$ 412 milhões no custeio (0,30%). 

 

Por órgão, é possível verificar que os maiores valores contingenciados estão na Secretaria 

de Transportes Metropolitanos (R$ 1,34 bilhão ou 11,85% da despesa prevista), na 

Habitação (R$ 595,5 milhões ou 43,1%), na Segurança Pública (R$ 440 milhões ou 

1,86%), na Saúde (R$ 246 milhões ou 0,92%), na Fazenda e Planejamento (R$ 500 

milhões ou 11,37%), e na Educação (R$ 42 milhões ou 0,1%). 

 

Curiosamente, algumas ações orçamentárias congeladas representam recursos 

conquistados por emendas da bancada do PT. Vejamos os impactos por ação orçamentária 

e unidade orçamentária: 

 

1) Saúde 

 

O contingenciamento atinge em R$ 180 milhões os recursos do Fundo Estadual de Saúde; 

R$ 8 milhões para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto; R$ 20 milhões para 

coordenação da defesa e saúde animal; R$ 37 milhões para Hospital das Clínicas 

Faculdade de Medicina de Marília; e R$ 1 milhão para a fundação Oncocentro de São 

Paulo. 

 

Por ação, destacamos o aparelhamento e equipamentos para a saúde com R$ 13 milhões 

(13%); apoio à atenção básica municipal em R$ 60 milhões (30%); atendimento 

ambulatorial hospitalar rede estado (R$ 25 milhões); Santas Casas sustentáveis (-R$ 25 

milhões); reformas e instalações das unidades da saúde (R$ 8 milhões ou 7%); residência 

médica (R$ 10 milhões ou 4,5%); assistência medica, hospitalar e ambulatorial hospital 

da Unicamp (R$50 milhões ou 7,3%); defesa dos animais domésticos - cães e gatos (R$ 

20 milhões ou 32%); agenda digital (R$ 5 milhões ou 100%); assistência farmacêutica 

especializada (R$ 7,3 milhões); e Rede Lucy Montoro (R$ 10 milhões ou 8,6%). 

 

2) Educação 

 

O corte concentra-se na ação construção de creches de 8,4% ou R$10 milhões. De R$ 8 

milhões para atendimento especializado a alunos (portadores de necessidades especiais), 

formação dos profissionais da educação em R$ 20 milhões ou 36,5% e ações de prevenção 

e proteção nas escolas em R$ 4 milhões ou 57%. 

 

3) Segurança Pública 
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Para 2022, houve congelamento de R$ 192 milhões na Polícia Civil e R$ 225 milhões 

para a Polícia Militar. Destacamos ainda o contingenciamento para a ação aparelhamento 

da polícia civil (-R$ 86 milhões), R$ 217 milhões para a Polícia Militar e R$ 790 mil par 

a polícia técnico-cientifica, inteligência policial em R$ 86,5 milhões, de R$ 20 milhões 

para construção e readequação instalações físicas, de R$ 8 milhões construção e reforma 

de quartéis, R$ 7 milhões para delegacia da mulher 24hs e R$ 5 milhões para perícias 

criminalísticas e médico-legais. 

 

4) Secretaria de Habitação, não incluída a CDHU 

 

Destaque para a ação para subsídio para crédito imobiliário que deixou de receber R$ 602 

milhões entre 2019 e 2021. A Secretária de Habitação teve congelamento de R$ 594 

milhões ou 43%. Foram contingenciados 100% dos recursos para as seguintes ações: 

produção de moradia (R$ 290 milhões), provisão de lotes urbanizados (R$ 6,5 milhões), 

reassentamento habitacional risco e favelas (R$ 100 milhões), regularização fundiária de 

conjuntos habitacionais (R$ 27 milhões), melhorias urbanas (R$ 23 milhões), urbanização 

de favelas (R$ 14,2 milhões) e desenvolvimento sustentável litoral paulista (R$ 120 

milhões). Além de 11% ou R$ 5 milhões para apoio a regularização fundiária. 

 

5) Desenvolvimento Econômico 

 

Congelamento de R$ 50 milhões, na Unicamp, e R$ 5 milhões, no IPT. Sendo de R$ 50 

milhões para assistência médica, hospitalar e ambulatorial, pesquisa, desenvolvimento e 

inovação e difusão de conhecimentos em R$ 5 milhões, adequação estrutura física 

universidades em R$ 2 milhões, em R$ 1 milhão programa de qualificação profissional. 

 

6) Desenvolvimento Social 

 

Ação jovem (-R$ 3 milhões ou 21%), Renda Cidadã (R$ 10 milhões ou 25%) e 

restaurantes populares ou Bom Prato (R$ 6 milhões). 

 

7) Transportes Metropolitanos 

 

Congelamento de R$ 1,34 bilhão na administração superior. Em diversas transferências 

de recursos para o Metrô se observa  Linha 1 Azul - recapacitação e modernização (R$ 

6,5 milhões ou 100%), Linha 15 Prata – Ipiranga - Cidade Tiradentes (R$ 310 milhões ou 

100% ), Linha 2 Verde - Vila Prudente - Dutra (R$ 327 milhões ou 32%), Linha 2 Verde 

- recapacitação e modernização em R$ 1,58 milhões ou 100%, Linha 3 Vermelha - 

recapacitação e modernização (R$ 3,6 milhões ou 100%), Linha 4 Amarela - Vila Sonia 

- Luz - fase II (R$ 40,9 milhões ou 100%) e Linha 5 Lilás - trecho Largo 13 - Chácara 

Klabin (R$ 53 milhões ou 100%), portas de plataforma nas Linhas 1, 2 e 3 (R$ 167 

milhões ou 100%). Além de congelar R$ 252 milhões ou 23,5% dos recursos para a Linha 

17 Ouro - Jabaquara-São Paulo-Morumbi. 

 

8) Meio ambiente e Infraestrutura 

 

Congelamento de R$ 20 milhões do programa Se Liga na Rede. 

 

9)Governo 
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Congelamento que atinge ações como regulação e fiscalização de concessões rodoviárias 

(R$ 30 milhões ou 23%) e implantação de praças da cidadania (R$ 19 milhões ou 58%). 

 

10) Justiça 

 

Contingenciamento na proteção para crianças e adolescente ameaçados de morte em R$3 

milhões ou 59% do previsto e para construção e reforma de fóruns (R$ 20 milhões 47%). 

 

11) Cultura 

 

Contingenciamento para a ação conservatório de Tatuí em R$ 4 milhões ou 13%, 

Programa de Ação Cultural – Editais (ProAC-Editais) em R$ 5 milhões ou 5,8% e R$ 4 

milhões ou 22,8% na SP Escola de Teatro. 

 

12) Agricultura 

 

Contingenciamento para a ação e subvenções aos produtores rurais em R$ 28,7 milhões 

ou 22%. 

 

13) Direitos da pessoa com deficiência 

 

Formulação e implementação de programas e projetos para a pessoa com deficiência em 

R$ 6 milhões ou 38,9% e promoção dos direitos difusos da pessoa com deficiência em 

R$ 5 milhões ou 28,8%. 
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Situação financeira do Estado de São Paulo: principais desafios 

 

Arrocho salarial permanente 

 

A PEC Emergencial (PEC 186/2019) – transformada na Emenda Constitucional 109 –, e 

a inclusão dos incisos de I a X do artigo 167-A inseridos na Constituição Federal, 

praticamente, vedam reajuste salarial, impedem concurso público, ampliação de 

benefícios tributários, entre outros pontos. Se a relação entre receita corrente e despesa 

corrente ultrapassar 95%, as proibições entram em vigor e, se a mesma relação passar de 

85%, podem ser aplicadas no todo ou em parte. O artigo 48 da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), de 2022, aplica este dispositivo da PEC Emergencial. No final de 

2021, a relação entre receita corrente e despesa corrente chegou a 88,4% e já permitia que 

o governador do Estado utilizasse este instrumento legal. 

 

A Portaria do Tesouro Nacional 377, de 8 de julho de 2020, permite que, a partir de 2022, 

os gastos de pessoal com organizações da sociedade civil que atuam na atividade fim 

sejam inseridos no cômputo da despesa total com pessoal. O Tribunal de Contas do Estado 

estima que “passaria a ser considerada como despesa com pessoal a cifra de R$ 4,553 

bilhões, correspondente a 70% dos valores repassados em 2020 às Organizações Sociais”. 

Segundo cálculos da auditoria do TCE, a despesa com pessoal do Poder Executivo 

alcançaria 48,27% da Receita Corrente Líquida Ajustada (RCLA), no ano de 2020, 

ficando acima do limite prudencial, de 46,55%. 

 

Segundo relatório de gestão fiscal de 2021, o gasto com pessoal com outras despesas de 

pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta 

alcançou a cifra de R$ 3,7 bilhões. 

 

Sem reajuste salarial em 2020 e 2021, o funcionalismo estadual deve perder mais de 

21,8% do poder de compra, no governo Doria (de janeiro de 2019 a fevereiro de 2022). 

Em 2021, o gasto com pessoal do governo paulista equivaleu a 37,74% da receita corrente 

líquida. O Poder Executivo registra o menor gasto com pessoal desde 2009, que chegou 

a 37,74% da receita corrente líquida. Em 2020, este percentual foi de 45,48%. 

 

Entre 2020 e 2021, a despesa com o funcionalismo caiu R$ 710 milhões ou 0,95% e a 

receita corrente líquida cresceu 19,28%, o que mostra o tamanho do arrocho salarial. O 

espaço para dar reajuste salarial e chegar até o limite prudencial é de R$ 17,34 bilhões. 

 

Registre-se, também, o menor número de funcionários ativos desde 1994, ou 571 mil. 

 

Terceirização 

 

Levantamento da auditoria do TCE das contas de 2020 apontou que existiam 9.570 

contratos com serviços terceirizados, no valor total de R$ 46,5 bilhões. E 3.661 contratos, 

no valor de R$ 15,932 bilhões, referentes a atividades finalísticas, que podem 

potencialmente violar a diretriz do artigo 37, II, da Constituição Federal (a terceirização 

só se torna possível nos casos de funções não pertinentes à atividade-fim do órgão). 

 

Os repasses para os contratos com o terceiro setor (organizações sociais) subiram 

5.897,12% entre 1998 e 2020. No mesmo período, houve uma redução de 35% do número 

de servidores. Até outubro de 2020, as obrigações contratuais somavam R$ 35,82 bilhões. 
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Renúncia de receita 

 

Entre 2008 e 2024, a renúncia de receita atingiu a cifra de R$ 497 bilhões, sendo que, no 

governo Alckmin, esta foi de R$ 159,4 bilhões e, no governo Doria, R$ 188 bilhões. Entre 

2021 e 2022, a renúncia de receita apresenta crescimento de R$ 21,3 bilhões. 

 

Para 2022, o gasto tributário torna-se a segunda despesa no orçamento e corresponde a 

mais de 22% da receita. No governo Doria, com as renúncias, as perdas de recursos para 

a educação chegam a R$ 56,4 bilhões, para as universidades, R$ 18 bilhões, e para a 

saúde, R$ 22,5 bilhões. 

 

A renúncia de receita é R$ 22 bilhões a mais de tudo que se projeta gastar em 2022 com 

a educação, R$ 38 bilhões a mais com a saúde, quase R$ 40 bilhões a mais do que com a 

segurança pública e R$ 43 bilhões a mais do que será desembolsado para a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, que tem as universidades paulistas sob sua 

responsabilidade. 

 

O governo vem sistematicamente adiando o cumprimento de metas do plano para dar 

transparência à renúncia de receita. E a grande questão é saber quantos empregos foram 

gerados e quais foram os ganhos para a sociedade paulista. 

 

A auditoria do TCE aponta ilegalidade dos artigos 22 e 23 da Lei nº 17.293/2020 (Projeto 

de Lei 529/2020). 

 

Para 2022, o gasto tributário, valor das renúncias de receitas do ICMS, atingiu patamar 

recorde de 21,4% da receita prevista no orçamento. Se compararmos com o governo 

federal, o valor do Estado de São Paulo é maior relativamente ao orçamento ou à receita. 

Em 2022, frente à arrecadação, o valor da União é de 20% e no Estado este valor chega a 

27%. 

 

A grande questão é a falta de transparência das desonerações, porque não há informações 

detalhadas sobre os setores econômicos e muito menos sobre as empresas beneficiadas, 

além da ausência de detalhamento das medidas de compensação das receitas desoneradas.  

 

Precatórios 

 

As dívidas com precatórios deveriam ser pagas até 2024, mas os prazos foram 

postergados para até 2029. Até o final de 2021, havia mais de 81,4 mil precatórios, no 

valor total de R$ 26,3 bilhões. Em 2019, os pagamentos com precatórios chegaram a R$ 

4,9 bilhões; em 2020, chegou a R$ 4,6 bilhões e, no ano passado, a R$ 9,2 bilhões. Em 

2021, este aumento foi facilitado pela retirada de R$ 5,19 bilhões de depósitos judiciais, 

aumento de mais de R$ 3,7 bilhões frente ao ano anterior.  Já foram retirados R$ 19,9 

bilhões de depósitos judiciais e estes terão de ser devolvidos nos próximos anos. 

 

A dívida ativa 

 

A dívida ativa chegou a R$ 320 bilhões e a que pode ser recuperada soma R$ 175 bilhões. 

Em 2020, o valor de dívida ativa inscrita foi de R$ 24 bilhões e a parte recuperada foi de 

apenas R$ 2,54 bilhões. Os dez maiores devedores devem R$ 26,5 bilhões. Até setembro 
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de 2021, foram incluídos R$ 17,4 bilhões e arrecadados R$ 2,2 bilhões, de acordo com o 

relatório da administração estadual de 2021. 

 

Dívida pública 

 

O valor da dívida pública em 2020 foi de R$ 294,5 bilhões, sendo a dívida interna de R$ 

263,7 bilhões e a externa de R$ 30,77 bilhões. Para 2022, serão incluídos os mais de R$ 

13 bilhões que foram temporariamente suspensos em razão do combate à covid-19. 

 

As revisões do programa de reestruturação e ajuste fiscal do Estado de São Paulo são um 

ponto central para os limites do gasto público e colocam metas a serem cumpridas para: 

i) dívida consolidada; ii) resultado primário; iii) despesa com pessoal; iv) receitas de 

arrecadação própria; v) gestão pública; e vi) disponibilidade de caixa. 

 

Em 2020, a meta do acordo da dívida para o superávit primário era de R$ 4,7 bilhões, 

porém, foi alcançada a cifra de R$ 19,9 bilhões. Já em 2021, a meta prevista é de R$ 14 

bilhões e o resultado foi de R$ 41,89 bilhões. Para 2022, a meta prevista no acordo da 

dívida é de R$ 12,8 bilhões e na LDO de 2022, de R$ 17 bilhões. No primeiro bimestre 

deste ano, foi realizado o valor de R$ 11,3 bilhões. 

 

Falta de planejamento 

 

Qual a proposta do governo de São Paulo para 2030? Quais os planos de desenvolvimento 

para as regiões paulistas? Há muito tempo, os tucanos desistiram de planejar o 

desenvolvimento do Estado e fortalecer os mecanismos de financiamento regional. Houve 

avanços com a implantação das regiões metropolitanas e aglomerados urbanos, mas os 

mecanismos de financiamento são pífios. 

 

Recursos da educação 

 

De 2018 a 2021, deixaram de ser aplicados R$ 25,2 bilhões dos recursos constitucionais 

destinados à educação. Para 2022, R$ 6,08 bilhões devem deixar de ser aplicados. O 

governo paulista não cumpre a Constituição, que fixa o mínimo de 30% da receita de 

impostos a ser aplicado obrigatoriamente em educação. Para 2022, não poderá mais haver 

gastos com previdência na conta da educação, devido à nova lei do Fundeb. 

 

Com isto, haveria recursos para lastrear um amplo programa de investimentos, 

recuperação de escolas, ampliação de Etecs, Fatecs e universidades, além da melhora do 

custeio e melhoria salarial. 

 

Regionalização 

 

A regionalização do orçamento do Estado, especialmente dos investimentos, e a 

construção de um sistema de acompanhamento on-line das obras são fundamentais. É 

preciso lutar contra um orçamento genérico, que na prática invisibiliza o combate ao 

racismo e pouco avança no combate ao feminicídio e à homofobia. Precisamos   garantir 

igualdade às pessoas negras, mulheres e LGBTQIA+. É tempo de superar a meritocracia 

e lutar por igualdade de fato. 

 

Orçamento participativo 
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Criar o orçamento participativo estadual e aproveitar a experiência das audiências 

públicas do Poder Legislativo, iniciativa da bancada do PT, que desde 2006 ouve e colhe 

as demandas populares nas diversas regiões do Estado. 

 

O peso político do Estado 

 

O grande peso político do governo de São Paulo, no âmbito nacional, deve ser 

instrumento de pressão para reverter os retrocessos e ajudar a rever, por exemplo, a PEC 

do teto e a PEC emergencial. Temos de rever a legislação aprovada, especialmente o PLC 

26/2021, que ataca duramente o direito dos trabalhadores. 

 

Baixa execução orçamentária 

 

Entre 2003 e 2020, observa-se a baixa execução dos investimentos totais do Estado. 

Deixaram de ser aplicados R$ 58 bilhões, ou 19% do previsto. Em valores corrigidos pelo 

IPCA, no governo Alckmin (2011-2018), o corte foi de R$ 58 bilhões (-29,6%), e em dois 

anos do governo Doria, de R$ 9,6 bilhões (-23,8%). Para 2021, estavam previstos R$ 21,4 

bilhões, entretanto, até agosto, só foram aplicados R$ 6,6 bilhões, ou 31%. 

 

Superávit primário 

 

Em 2020, o governo paulista teve superávit orçamentário de R$ 7,7 bilhões e o superávit 

primário de R$ 19,9 bilhões. Em 2021, o governo paulista teve superávit orçamentário de 

R$ 5,9 bilhões e o superávit primário de R$ 41,9 bilhões 

 

Metas não executadas 

 

A execução das metas do Plano Plurianual (PPA) é muita baixa: das ações previstas no 

PPA 2016/2019, 51,06% não foram cumpridas. Já em 2019, deixaram de ser cumpridas 

43% das metas e, em 2020, este percentual chegou a 52%. 

 

Uma “reengenharia” na estrutura do Estado é necessária para que os sonhos do nosso 

povo sejam realidade e sejam o centro da ação do governo. 
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Reforma previdenciária: confisco salarial 

 

Contribuição do mandato da deputada Professora Bebel 

 

 

Um dos mais graves ataques que o governo João Doria/Rodrigo Garcia fez contra o 

funcionalismo público estadual foi a instituição do confisco salarial de aposentados e 

pensionistas, por meio do Decreto 65.021/2020, após o anúncio de um duvidoso déficit 

na São Paulo Previdência (SPPrev), o sistema de previdência estadual, provocado pela 

reforma da previdência que retirará do salário dos servidores públicos estaduais quase de 

R$ 3,86 bilhões para os cofres do governo do Estado. 

 

Os aposentados recebem proventos aviltantes, resultado das políticas de arrocho 

implementadas pelos governos tucanos. Num contexto de inflação crescente, estão sendo 

empurrados rapidamente para a vulnerabilidade. 

 

Com a reforma da previdência aprovada pela Lei Complementar nº 1.354, de 6 março de 

2020, as alíquotas de contribuição foram alteradas. Para quem ganha até 1 salário mínimo 

será isento de contribuição; para quem ganha de 1 (um) salário mínimo até R$ 3.000,00 

a alíquota passou a ser de 12%; para quem ganha de R$ 3.001,00 mil até o teto do Regime 

Geral de Previdência Social - RGPS passou para 14%, e para quem ganha acima o teto 

do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, a alíquota passou a ser de 16%. Já para 

os militares, em 2020 a alíquota de contribuição foi de 9,5% e a partir de 2021 de 10,5%. 

 

De acordo com a Lei, em havendo déficit atuarial no âmbito do Regime Próprio de 

Previdência do Estado, a contribuição dos aposentados e pensionistas incidirá sobre o 

montante dos proventos de aposentadorias e de pensões que supere 1 (um) salário mínimo 

nacional, ou seja, as pessoas aposentadas e pensionistas que recebem até um salário 

mínimo nacional serão isentas de contribuições para o RPPS. 

 

A reforma da previdência foi aprovada em março de 2020 e o seu impacto já pôde ser 

sentido no ano de 2021, visto que no ano anterior entrou somente o aumento das alíquotas 

e outras maldades em aproximadamente em oito meses. 

 

O peso maior da reforma da previdência caiu sobre as costas dos pensionistas e 

aposentados civis que contribuíram com mais de R$ 3,19 bilhões, 280% a mais do que 

pagariam sob as regras anteriores, e sobre pensionistas e aposentados militares que 

contribuíram com quase R$ 783 milhões a mais, ou 283%. Em geral, o valor confiscado 

ou arrecadado para os militares foi de R$ 939 milhões, ou 110%, e para os civis R$ 2,93 

bilhões ou 73,2%. 

 

Segundo consta no anexo da avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio 

dos servidores públicos da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o ano de 2022, o 

confisco previdenciário retirará em dez anos o valor de R$ 31,2 bilhões do bolso dos 

servidores públicos estaduais paulistas: “com as regras aprovadas em 2020 estima-se uma 

redução de despesa para o tesouro paulista de aproximadamente 31,2 bilhões de reais nos 

próximos 10 anos, equivalente a redução de 7,2 pontos percentuais se comparada aos 

valores da despesa atual". 
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O Decreto nº 65.021, de 19 de junho de 2020, dispõe sobre a declaração de déficit atuarial 

do Regime Próprio de Previdência do Estado que permite a cobrança de contribuição 

previdência de aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo (R$ 

1.212,00). 

 

Esta situação confiscará salário de servidores que ficaram anos sem reajuste salarial. 

Quem ganhou R$ 2,5 mil reais, por exemplo, terá confisco de R$ 300,00 por mês e quem 

ganha R$ 4,0 mil perderá R$ 480,00. 

 

Segundo o decreto do governo do Estado o déficit atuarial representa a diferença “entre 

o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, 

juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações 

assumidas, evidenciem a solvência do plano de benefícios”. Veja que se trata de uma 

projeção e estas projeções precisam ser verificadas e os relatórios governamentais 

deveriam apresentar de forma transparente todas as memórias de cálculo e variáveis de 

forma a permitir essa verificação. 

 

Os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal informam que haverá déficit 

atuarial até 2095, ou por mais 74 anos. Ou seja, mais de uma geração pagará a conta. O 

déficit mostra uma estagnação da receita previdenciária até 2036 e em seguida uma queda 

da receita em 38% e da despesa em 42%. 

 

É sabido que o arrocho salarial reduz o valor das contribuições e a diminuição do quadro 

de servidores ativos em 2020, de cerca de 571 mil funcionários, que atingiu o menor 

número desde 1994, reduz o montante das contribuições. Portanto, a política de desmonte 

de serviços e empregos públicos caminha junto com a imposição de cobrar contribuição 

previdenciária também dos aposentados e pensionistas que antes da reforma da 

previdência eram isentos. 

 

Outro aspecto, é o pagamento bilionário com terceirizados e que somente com as 

organizações de saúde chegou a R$ 3,7 bilhões no ano de 2021, fora outras terceirizações. 

Estes trabalhadores não contribuem mais com o Regime Próprio da Previdência Social, o 

que também gera o déficit atuarial. 

 

Os relatórios governamentais deveriam apresentar de forma transparente todas as 

memórias de cálculo e variáveis para que seja possível verificar a sua factibilidade. 

 

Em 2020, o governo previa um déficit atuarial de R$ 20,1 bilhões, mas foi somente de R$ 

18,3 bilhões ou uma diferença a menos de R$ 1,8 bilhão. A receita, por sua vez, foi de R$ 

18,4 bilhões ou R$ 1,8 bilhão acima do previsto ou 10,9%. 

 

Desse modo, uma política que reponha o número de funcionários ativos, diminua as 

terceirizações, e que receba o reajuste salarial devido, poderá fazer com que as receitas 

previdenciárias cresçam impactando na redução do déficit atuarial. 

Os aposentados recebem proventos aviltantes, resultado das políticas de arrocho 

implementadas pelos governos tucanos. Num contexto de inflação crescente, estão sendo 

empurrados rapidamente para a vulnerabilidade. 
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Privatizações, concessões e PPPs 

 

 

O vice Rodrigo Garcia dirigiu todo o processo de desmonte do governo paulista durante 

a gestão Doria. O atual governador foi o coordenador do programa de privatizações, 

concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) do governo estadual. 

 

Como pode ser visto no quadro abaixo, as privatizações já realizadas pelo governo Doria 

e Rodrigo Garcia atingiram o valor aproximado de R$ 18 bilhões. Projetos em fase de 

licitação correspondem a cerca de R$ 30 bilhões e, em fase de estudo e com valor já 

estimado, R$ 4 bilhões. Apenas um desses processos de concessão, para construção e 

reconstrução de pelo menos 60 escolas, especialmente para o ensino médio integral, 

envolvem o valor de R$ 1,2 bilhão. 

 

 

 
 

 

As despesas com parcerias públicas privadas entre 2019 e 2021, no geral, ficaram abaixo 

do previsto e somente no ano passado passou ligeiramente a meta prevista. 

 

 

Governo do Estado de São Paulo

Parcerias Público-pricadas - PPPs Valor (R$ milhões)

Concluídas                  17.996,0 

Rodovias: Pipa-Piracicaba e Panorama                  13.700,0 

Rodovias: Caminhos do Mar                           4,2 

Linhas 8 e 9 da CPTM                    3.350,0 

22 aeroportos regionais                       468,0 

Zoológico e Jardim Botânico                       417,0 

Parque Cantareira e Horto Florestal                         56,8 

Em licitação                  29.611,3 

Rodovias: Lote Litoral Paulista                    3.000,0 

Rodovias: Lote Noroeste Paulista                    8.600,0 

Rodoanel Norte                    3.000,0 

Linha 15 Prata (monotrilho) - Metrô São Paulo                    5.400,0 

Trem Intercidades: Trecho São Paulo-Americana                    8.600,0 

Serviços de Loterias do Estado de São Paulo                       728,0 

Mosaico de Paranapiacaba - PETAR (Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira)                         10,6 

Sistema de Travessias Litorâneas                       272,7 

Estudo                    3.962,7 

Ligação Planalto-Santos (Linha Verde) - Ferrovia  - 

Estrada de Ferro Campos do Jordão - EFCJ  - 

Privatização do Porto de São Sebastião  - 

CITI II (Centro Internacional de Tecnologia e Inovação)  - 

Casarão Franco de Mello (Av. Paulista)  - 

Casa das Retortas  - 

Concessão Complexo Constâncio Vaz Guimarães                       962,7 

Programa de PPP Prisionais – PPP Integral                    1.800,0 

Programa de PPP Prisionais – PPP Com Ativos Existentes  - 

PPP Educação - Novas Escolas                    1.200,0 

TOTAL 51.570,0                 
Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Data da elaboração: abril/2022
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As despesas com PPPs, no período, ficaram R$ 966 milhões abaixo do previsto ou 

12,19%. Entre outros projetos, contribuíram para esse resultado as PPPs da Fundação 

para o Remédio Popular (Furp), para produção de medicamentos, (-R$ 137 milhões ou -

62,5%); do Sistema Integrado Metropolitano de Transportes na Baixada Santista (-R$ 153 

milhões ou 46,5%), e da Linha 6-Laranja do Metrô (-R$ 393 milhões ou -42,5%). 

 

 

 
 

 

Destaque-se que, em 2021, o passivo das PPPs foi maior que o ativo em R$ 345 milhões, 

o que mostra a fragilidade na gestão deste tipo de contratação. Por outro lado, houve um 

crescimento exponencial nos atos potenciais passivos em 324%, puxado pelo crescimento 

de R$ 19,7 bilhões (453%), nas obrigações contratuais. 

 

 

Ano Previsto Realizado

2019 1,21% 0,99%

2020 1,36% 0,91%

2021 1,13% 1,14%

Despesas de PPPs consideradas para o Limite/RCL (%) (I/IV)

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Data da elaboração: abril/2022

Previsto Realizado Nominal (R$ milhões) Percentual (%)

Do Ente Federado, exceto Estatais Não Dependentes (I) 6.423.663 5.334.349 -1.089.314 -16,96%

Ind. Farmacêutica de Américo Brasiliense - FURP-IFAB/EMS 220.033 82.582 -137.451 -62,47%

Sistema Integrado Metropolitano (SIM) da RMBS* - STM 328.851 176.023 -152.828 -46,47%

Linha 6 -Laranja do Metrô - STM 924.824 531.754 -393.070 -42,50%

Complexos Hospitalares de São Paulo - SES 861.021 676.543 -184.478 -21,43%

Rodovia dos Tamoios - SLT 2.195.391 1.915.791 -279.600 -12,74%

Linha 4 do Metrô - STM 619.491 598.461 -21.030 -3,39%

Habitação - Lote I - SH 213.125 216.978 3.853 1,81%

Linha 8 da CPTM - STM 1.060.927 1.136.217 75.290 7,10%

Das Estatais Não Dependentes (II) 1.509.106 1.631.586 122.480 8,12%

Sistema Produtor Alto Tietê - Sabesp 391.446 392.075 629 0,16%

Sistema Produtor São Lourenço - Sabesp 1.117.660 1.239.511 121.851 10,90%

TOTAL DAS DESPESAS (III = I + II) 7.932.769 6.965.935 -966.834 -12,19%

Total  (R$ milhões) Variação

DESPESAS DE PPPs

Contratadas (em milhões de R$)

Período 2019-2021

*RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Data da elaboração: abril/2022
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Período 2019-2021

2019 2020 2021 2021-2020 2021/2021 2021/2019

Total de Ativos 4.305.992 8.597.004 10.492.531 1.895.527 22,05% 143,67%

    Ativos Constituídos pela SPE 4.305.992 8.597.004 10.492.531 1.895.527 22,05% 143,67%

Total de Passivos 1.934.613 4.143.529 10.837.989 6.694.460 161,56% 460,21%

    Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 1.934.613 4.143.529 10.837.989 6.694.460 161,56% 460,21%

Superávit/Passivo a descoberto 2.371.379 4.453.475 -345.458 -4.798.933 -107,76% -114,57%

Atos Potenciais Passivos 8.984.741 18.837.578 38.108.530 19.270.952 102,30% 324,15%

Obrigações contratuais 5.399.066 14.955.210 34.741.088 19.785.878 132,30% 543,46%

Riscos Não Provisionados 364.588 1.218.451 1.015.050 -203.401 -16,69% 178,41%

Garantias concedidas 3.221.087 2.663.918 2.352.392 -311.526 -11,69% -26,97%

Ind. Farmacêutica de Americo Brasiliense - IFAB - FURP 66.820 46.283 48.031 1.748 3,78% -28,12%

Habitação - Lote I - SH 1.717.563 1.010.835 1.338.131 327.296 32,38% -22,09%

Tamoios 264.022 269.394 281.297 11.903 4,42% 6,54%

Sistema Integrado Metropolitano (SIM) da RMBS* - STM 18.020 19.024 19.742 718 3,77% 9,56%

Linha 4 - Metrô 671.131 706.285 68.346 -637.939 -90,32% -89,82%

Linha 6 - Metrô 356.167 363.683 377.416 13.733 3,78% 5,97%

Linha 8 - CPTM 59.037 20.488 22.529 2.041 9,96% -61,84%

Complexos Hospitalares - SS 68.326 227.926 196.900 -31.026 -13,61% 188,18%

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP

em milhares de R$

VariaçãoAno

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Data da elaboração: abril/2022

*RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista
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Pedágios das rodovias paulistas 

 

Contribuição do mandato do deputado Enio Tatto 

 

 

Anteriormente ao governo Doria e Rodrigo Garcia, havia 172 praças de pedágio nas 

rodovias paulistas já sob concessão e uma praça de pedágio em rodovia administrada 

diretamente pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). 

 

Com a abertura de licitações para a concessão de novas rodovias, nas quais deverão ser 

instaladas mais 39 novas praças de pedágio – um crescimento de 22,5% em relação ao 

número até então existente –, o número pedágios chegará a 212. 

 

Outras cinco novas praças de pedágio podem, ainda, vir a ser criadas, na rodovia Mogi-

Bertioga, incluída no lote Litoral Paulista, cuja concessão foi suspensa por decisão do 

Tribunal de Contas, mas pode ser retomada com a elaboração de novo edital. 

 

 

 
 

 

Em valores nominais, sem correção inflacionária, o valor do pedágio cobrado pelas 

concessionárias, entre 1998 e 2020, atingiu R$ 122,5 bilhões com um lucro líquido de R$ 

23,4 bilhões ou 19,1% das receitas. 

 

 

Númer

o

Até 2018 173

Rodovias concedidas 172

Rodovias administradas pelo DER 1

Implantadas ou em licitação de 2019 a 2022 39

Lote Piracicaba-Panorama (já implantadas) 20

Lote Noroeste Paulista (em licitação) 10

Lote Litoral Paulista (em licitação) 5

Rodoanel Norte (em licitação) 4

Total 212

Variação 22,54%

Praças de Pedágios nas Rodovias Paulistas

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Data da elaboração: abril/2022
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Em 2006, houve uma prorrogação de contratos com as concessionárias e agora, no último 

dia de seu governo, Doria assinou, segundo ele próprio, o maior acordo já celebrado no 

programa de concessões de São Paulo, com o grupo CCR, que administra, em São Paulo, 

a AutoBan, a ViaOeste, SPVias e a Renovias, concessionárias das 13 principais rodovias 

do Estado de São Paulo. O acordo envolveu um reequilíbrio econômico-financeiro, o 

pagamento aos cofres públicos de R$ 1,2 bilhão e R$ 2,3 bilhões em obras de 

infraestrutura nas estradas. A contrapartida, de acordo com informações do G11,  foi a 

prorrogação, até final de 2037, do contrato com a Autoban, até fevereiro de 2024, com a 

ViaOeste, e até setembro de 2028, para a SPVias. 

 

Para Autoban, a prorrogação pode significar um lucro líquido de mais R$ 700 milhões 

por ano, considerada a média dos últimos três anos. Nos 11 anos de prorrogação2, a 

concessionária poderá arrecadar mais de R$ 7,7 bilhões. Para a ViaOeste, a prorrogação 

de contrato, por quase dois anos, pode corresponder a um lucro líquido acima de R$ 200 

milhões por ano.  

 

Para a população usuária das rodovias paulistas, no entanto, a prorrogação dos contratos 

com empresas que praticam alguns dos mais altos preços de pedágio do país elimina da 

possibilidade de novas licitações que pudessem baixar os preços atualmente cobrados. 

 

Levantamento feito pela assessoria da bancada do PT na Alesp aponta que, em 2022, 

foram analisados 89 pedidos de desequilíbrio econômico-financeiro das concessionárias, 

os quais culminaram em reequilíbrios com valor atualizado estimado de R$ 15,7 bilhões 

e a possibilidade de melhores lucros para as concessionárias. 

 

Para Autoban, houve reequilíbrios da ordem de R$ 11,02 bilhões; para a ViaOeste, R$ 

2,27 bilhões, e para a SPVias, R$ 2,05 bilhão. Ou seja, o valor dos reequilíbrios 

econômicos e financeiros concedidos pelo governo do Estado para estas concessionárias 

ultrapassa a cifra de R$ 15 bilhões. 

 

 

 
1 Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/04/04/governo-de-sp-renova-concessao-

de-rodovias-da-ccr-ate-2037-carros-pagam-ate-r-15-em-praca-de-pedagio.ghtml. 
2 Conforme consta no site da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado 

de São Paulo (Artesp), o período de concessão da Autoban, antes da prorrogação, era de 5/1998 a 12/2026; 

da ViaOeste era de 3/1998 a 12/2022; e da SPVias, de 2/2000 a 10/2027. 

Ano Receita Lucro líquido Percentual

2020 8.858.045 2.561.652 28,92%

2019 10.192.510 2.116.506 20,77%

2018 9.943.567 2.447.654 24,62%

Total desde 1998 até 2020 122.485.650 23.409.495 19,11%

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Data da elaboração: abril/2022

Receita e Lucro dos Pedágios das Rodovias Paulistas

Período 1998-2020

Valor nominais - em milhares de R$

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/04/04/governo-de-sp-renova-concessao-de-rodovias-da-ccr-ate-2037-carros-pagam-ate-r-15-em-praca-de-pedagio.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/04/04/governo-de-sp-renova-concessao-de-rodovias-da-ccr-ate-2037-carros-pagam-ate-r-15-em-praca-de-pedagio.ghtml
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Importante observar que, ao conceder os reequilíbrios econômico-financeiros, Doria 

abriu mão das ações judiciais promovidas pelo governo paulista, durante a gestão 

Alckmin, para reduzir os lucros abusivos das concessionárias e que poderiam também 

reduzir os preços das tarifas dos pedágios, especialmente as licitadas entre 1997 e 2000. 

 

Por fim, cabe lembrar que a ampliação de praças de pedágio traz mais custos para a 

população já empobrecida e assombrada pela carestia. Nas audiências públicas que estão 

discutindo o Orçamento nas várias regiões do Estado, é possível constatar as queixas 

contra os muitos e caros pedágios paulistas. 

  

Data-base Atualizados-2020

AUTOBAN 90,89      11.018,59           

VIAOESTE 10,06      2.275,59             

SPVIAS 25,29      2.053,72             

TRIÂNGULO DO SOL 0,61        88,17                  

RENOVIAS 0,12        78,25                  

RODOVIA DAS COLINAS 0,14        36,33                  

INTERVIAS 0,09        28,31                  

ROTA DAS BANDEIRAS 1,88        25,53                  

SPMAR 5,64        22,22                  

RODOANEL OESTE 2,04        13,39                  

ECOPISTAS 1,26        13,28                  

VIARONDON 1,14        10,59                  

RODOVIAS DO TIETÊ 0,75        9,64                    

? Concessionária a identificar 4,83        9,16                    

CENTROVIAS 0,01        3,04                    

Total 144,75     15.685,80            

Data da elaboração: abril/2022

Consessões de Rodovias do Estado de São Paulo

Reequilíbrios econômicos e financeiros

Concessionária
Valores (milhões de R$)

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo



41 
 

A CDHU e a EMTU/SP 

 

 

Uma das propostas de desmonte do Estado enviadas à Assembleia Legislativa que mais 

suscitou resistência e luta de trabalhadores e movimentos foi o PL 529/2020, aprovado, e 

transformado na Lei 17.293/2020, que no artigo primeiro autoriza a extinção da Fundação 

Parque Zoológico de São Paulo, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano de São Paulo (CDHU) e da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de 

São Paulo (EMTU/SP). O governo Doria privatizou o Zoológico, mas e a CDHU e a 

EMTU, foram extintas? Os dados dos balanços das duas empresas mostram que não. 

 

CDHU 

 

A CDHU basicamente constrói unidades habitacionais ou desenvolve políticas públicas 

para a habitação de interesse social. No ano passado, a empresa tinha prestações a receber 

da ordem de R$ 1,87 bilhão e vendas compromissadas no valor R$ 10,22 bilhões. 

Segundo o balanço anual da empresa existem perdas estimadas com subsídios contratuais 

de R$ 2,45 bilhões e perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa de R$ 1,32 

bilhão. Entre 2019 a 2021, as prestações a receber cresceram 14,87%. 

 

A CDHU absorveu diversas funções da CPOS – esta, sim, já extinta – ligadas ao 

gerenciamento de obras. Em 2021, a empresa tinha 394 empregados. 

 

Conforme é possível observar, no balanço anual da empresa, a inadimplência na CDHU 

cresceu entre 2019 e 2021, saltando de 17,99% para 27,62%. Já a arrecadação da carteira 

da CDHU cresceu modesto 1,84%, entre 2021 e 2020. É bastante provável que o cenário 

de aumento da inadimplência e queda na arrecadação seja consequência das dificuldades 

sociais e econômicas por que passa o país, principalmente pelo fato de ser a sua carteira 

de mutuários formada por cerca de 808 mil pessoas, em 2021, na sua maioria de baixa 

renda. 

 

O patrimônio líquido da empresa é de R$ 11 bilhões e de 2020 para 2021houve um 

crescimento de R$ 789,5 milhões ou 7,7%. Boa parte dessa evolução é explicada pelo 

crescimento do caixa e não aplicação de recursos enviado pelo governo paulista. Entre 

2020 e 2021, os recursos em caixa cresceram R$ 743 milhões ou 878%, puxados pelos 

depósitos á vista que aumentaram 506 milhões ou 1.348%. Todas essas informações 

podem ser encontradas no Balanço anual da empresa, de 2021. 

 

De 2020 para 2021, as receitas da CDHU cresceram R$ 426 milhões ou 29% e as despesas 

operacionais cresceram apenas R$ 128 milhões ou 8%. Em 2021, o prejuízo da CDHU 

foi de R$ 203 milhões, quase R$ 190 milhões menor que em 2020, quando o prejuízo foi 

de cerca de R$ 393 milhões. 

 

A CDHU tinha 111 terrenos no valor de R$ 749,7 milhões e destes 33 tinham restrições 

por ocupações que correspondem ao valor de R$ 311,6 milhões. 

 

Houve uma redução de R$ 13,4 milhões ou 1,36%, de R$ 988,9 milhões, em 2020, para 

R$ 975,5 milhões, em 2021, para imóveis de concessão onerosa, que se refere ao valor 

dispendido com a população de baixa renda quando retirada de áreas de risco. 
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A empresa também tem compromissos contratuais com diversas empresas privadas para 

os próximos cinco anos, que montam a R$ 960 milhões. Por outro lado, na gestão Doria, 

entre 2019 e 2021, R$ 607 milhões ou quase 12%, deixaram de ser aplicados em 

investimentos. 

 

De acordo com o balanço da CDHU, de 2021, quase R$ 17 milhões, ou 5,17%, deixaram 

de ser aplicados para o custeio e R$ 240 milhões para investimento ou 21,5%. Deste 

modo, R$ 57 milhões deixaram de ser aplicados, num ano em que o caixa cresceu R$ 743 

milhões ou 878%. 

 

 

 
 

 

Ainda olhando para o balanço da CDHU, observamos que o total de produtos resultantes 

dos programas sob sua responsabilidade, considerando auxílio moradia, urbanização das 

áreas habitacionais de baixa renda e construção de unidades habitacionais, sofreram 

queda de quase 15%, entre 2021 e 2020. Relativamente a 2014, por exemplo, a redução 

foi de quase 51%. Entre 2021 e 2020, o auxílio moradia caiu quase 9% e a totalidade dos 

investimentos em urbanização de áreas habitacionais de baixa renda, 100%. 

 

Quanto à produção de novas moradias, no ano de 2021 foram entregues 21,4% (1.383 

unidades habitacionais) a menos do que em 2020. Em relação a 2018, a queda na 

construção de novas unidades habitacionais foi ainda maior: 30,4%. Ao comparar os anos 

de 2014 e 2021, encontramos com a queda de mais de 54% na produção habitacional. 

 

EMTU/SP 

 

Auxílio moradia Urbanização Construção Total

2014 15.279 507 11.060 26.846

2015 14.551 799 5.648 20.998

2016 14.097 0 7.327 21.424

2017 11.727 503 5.166 17.396

2018 8.601 263 7.306 16.170

2019 9.455 1.140 6.934 17.529

2020 8.957 139 6.467 15.563

2021 8.155 0 5.084 13.239

variação 2021-2020 -802 -139 -1.383 -2.324

variação 2021/2020 -8,95% -100,00% -21,39% -14,93%

variação 2021/2018 -5,19% -100,00% -30,41% -18,13%

variação 2021/2014 -46,63% -100,00% -54,03% -50,69%

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada o Partido dos Trabalhadores

Assembleia Legislartiva do Estado de São Paulo

Data: 27/04/2022

Programas (Unidades Habitacionais)

PRODUÇÃO HABITACIONAL

CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo

Governo do Estado de São Paulo

Ano

Fonte: Balanço e Relatório da CDHU - 2021
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No ano de 2021, a EMTU/SP transportou 408 milhões de passageiros e administrou uma 

frota de 5.488 ônibus. A empresa é responsável pela fiscalização e inspeção de cerca 5,4 

mil ônibus cadastrados no Sistema Regular (comum e seletivo), 524 micro-ônibus do 

Serviço SEC Ligado e 195 carros da Reserva Técnica Operacional (RTO). Gerencia e 

fiscaliza empresas que fazem fretamento, envolvendo 18,5 mil veículos, e é ainda 

responsável pelas obras de corredores de ônibus. 

 

O site da EMTU/SP informa que ela é empresa controlada pelo governo do Estado de São 

Paulo, vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, e que fiscaliza e 

regulamenta o transporte metropolitano de passageiros de baixa e média capacidade nas 

cinco Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo: São Paulo, Campinas, Sorocaba, 

Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

 

Em 2020, a empresa tinha 490 funcionários e, em 2021, 471, além de 274 trabalhadores 

terceirizados. Seu balanço anual informa que o patrimônio líquido da empresa é de R$ 

1,95 bilhão e houve um pequeno crescimento (0,4%) entre 2021 e 2020. 

 

No mesmo período, a receita operacional cresceu R$ 28,96 milhões ou 34%. E suas 

despesas operacionais caíram R$ 40,77 milhões ou 41%. Em 2021, o prejuízo da empresa 

caiu mais R$ 90 milhões ou 67%. Destacamos que, em 2021, a empresa arrecadou R$ 

63,1 milhões, como resultado de gerenciamento e multas aplicadas às operadoras de 

transportes de passageiros, e R$ 28,7 milhões no gerenciamento, fretamento e apreensão 

de veículos (ônibus e vans) nas regiões metropolitanas do Estado. 

 

No ano passado, a empresa tinha em caixa R$ 18 milhões e mais R$ 31,1 milhões de 

créditos a receber, também de acordo com seus balanços. 

 

Os investimentos, especialmente para os corredores de ônibus, andam devagar e, de 

acordo com o balanço, chama a atenção o contingenciamento dos recursos da fonte do 

Tesouro do Estado e o alto valor de restos a pagar. Entre 2019 e 2021, deixaram de ser 

aplicados R$ 634 milhões. 

 

Em 2020, R$ 128 milhões de recursos do Tesouro Estadual foram contingenciados, 

conforme o relatório integrado. Para 2022, o contingenciamento da fonte 1- Recursos do 

Tesouro estadual continuou alto, conforme podemos ver no texto do Balanço da empresa, 

de 2021, que reproduzimos: 

 

“Para o exercício de 2022, a EMTU/SP conta com uma Dotação Orçamentária 

para Investimentos de R$ 145,1 milhões, aprovada pela LOA nº 17.498, de 

29/12/2021. Considerando que todo o valor oriundo da fonte 1 foi 

contingenciado (100%), restou apenas R$ 81,3 milhões, referentes à fonte 7, 

exclusivos para financiamento das obras do corredor Itapevi-SP, e SIM da 

Baixada (VLT)”. (grifo nosso) 

 

Dessa forma, não devem ser realizados o valor de R$ 63,8 milhões ou 44% do orçamento. 

E só se está usando recursos da fonte 7, relativos a recursos provenientes de empréstimos. 

Para 2022, estão previstos R$ 329,9 milhões de restos a pagar. 

 

Diante deste cenário, é temerário querer acabar com empresas que têm patrimônio líquido 

de aproximadamente R$ 13 bilhões e prestam serviços importantes ao povo paulista, e a 



44 
 

Lei 17.293/2020 deveria ser revista no sentido de reverter a extinção das empresas. 

Também devem ser revistas as práticas de contingenciamento de recursos de investimento 

de recursos de Tesouro de Estado nas empresas, que fazem com que obras de interesse da 

população paulista andem a passos de tartaruga, como os diversos corredores. 

  



45 
 

O DESMONTE 

 

 

O plano de Doria para privatizar São Paulo: a agenda de concessões realizadas a 

toque de caixa e que exclui a participação social do processo 

 

Contribuição do mandato do deputado Paulo Fiorilo 
 

 

Logo no primeiro dia de sua gestão na prefeitura da capital, em janeiro de 2017, João 

Doria criou a Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias (Decreto 57.576/2017). 

O órgão, chancelado pelo discurso da desoneração dos cofres públicos, ficou encarregado 

de uma de suas principais bandeiras: a privatização de serviços e equipamentos públicos. 

 

Um vídeo divulgado ainda no primeiro mês de gestão demonstrava de forma emblemática 

a visão de gestão do Doria. Desenvolvida para atrair investidores estrangeiros, a peça, 

narrada em inglês, apresentava o autoproclamado “maior programa de privatização da 

história de São Paulo” e pretendia mostrar a capital paulista como uma cidade global. 

 

O vídeo divulgava uma série de estruturas públicas municipais disponíveis para aquisição 

ou concessão à iniciativa privada. Intitulado Road Show São Paulo, ensejava a ideia de 

que a cidade estava abrindo suas ações ao mercado mundial. Além disso, Doria vendia 

aos cidadãos de São Paulo, em vídeos de frequência quase diária, a ideia de que a 

privatização dos bens e serviços públicos era a melhor, quando não a única, forma de 

promover a eficiência na gestão e sanar as contas da cidade. 

 

Já como governador do Estado de São Paulo, Doria persistiu em sua política privatista. A 

ideia de privatizar setores da economia ou serviços e equipamentos públicos continuou 

se apoiando no argumento de que essa seria a única estratégia possível para equilibrar as 

contas públicas. Além de recolher a receita da venda das empresas, do serviço ou do 

patrimônio, o processo de privatização reduziria a necessidade de contrair novas dívidas 

para sustentar aquele determinado “gasto”. Essa operação é muitas vezes justificada pela 

ideia de “responsabilidade fiscal”, defendida frequentemente por meio de uma analogia 

com os gastos domésticos: uma família não pode gastar mais do que ganha; deve diminuir 

gastos supérfluos, concentrando-se nos mais importantes e fundamentais. 

 

Outro argumento largamente usado para defender a privatização de bens e serviços 

públicos é o da eficiência do setor privado. Os defensores da venda do patrimônio público 

defendem que a iniciativa privada é muito mais eficiente na gestão das empresas e dos 

recursos. Por operar em um sistema de (suposta) livre concorrência, empresas privadas 

precisam gerir melhor seus recursos, ou seja, racionalizar seus gastos, estimular a 

criatividade e a proatividade dos seus trabalhadores e combater a corrupção interna. 

 

Mais do que se posicionar de um lado ou de outro, o que parece fundamental é garantir 

um Estado suficientemente capaz de avaliar os termos dessas parcerias e os benefícios 

que elas trariam para a gestão pública, valorizando o bem público e seu acesso gratuito 

aos usuários; ou seja, um Estado com capacidade regulatória e fiscalizadora, e que a 

exerça em nome do interesse público. Nesse sentido, o Estado tem que estar altamente 

preparado para evitar a sua captura pelos interesses privados. 
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O Programa de Desestatização da gestão Doria implica a desestatização de serviços e 

equipamentos públicos, principalmente através de privatizações, concessões e PPPs. 

 

A falta de debate público com a população é uma característica dos processos privatistas 

da gestão Doria. É preciso haver mais transparência no processo de venda de bens 

públicos. 

 

Também podemos citar o favorecimento das empresas filiadas à Lide (Grupo de Líderes 

Empresariais). Mesmo negando favorecimento dessas empresas e conflito de interesses, 

Doria afirmou que essas empresas poderão participar das licitações. 

 

Relaciona-se, abaixo, os resultados das principais concessões da gestão Doria no 

Estado. 

 

1) Realizadas: 

 

• Concessão por 30 anos de áreas de uso público do Caminhos do Mar;  

• Concessão por 30 anos das áreas do Zoológico de São Paulo, do Zoo Safari e 

Jardim Botânico, situados no Parque Estadual Fontes do Ipiranga/Pefi; 

• Concessão por 30 anos da rodovia Piracicaba-Panorama (1.273 km);  

• Concessão por 30 anos de 22 Aeroportos Regionais e de Aviação Executiva do 

Governo do Estado de São Paulo; 

• Concessão por 30 anos do Parque Estadual de Campos do Jordão (PECJ) e por 20 

anos do Parque Capivari, ambos no município de Campos do Jordão; 

• Concessão por 30 anos dos Parques Estaduais Cantareira e Alberto Lofgren; 

• Concessão por 30 anos da operação e realização de investimentos nas linhas 8 

(Diamante) e 9 (Esmeralda) da CPTM; e 

• Concessão por 30 anos dos Parques Villa Lobos, Cândido Portinari e Fernando 

Costa (Água Branca): concedidos em 31 de março de 2022 para empresas sem 

expertise em proteção ambiental, focadas na área de entretenimento. 

  

2) Em andamento: 

  

• Concessão do Complexo Esportivo Constâncio Vaz de Toledo – Ginásio do 

Ibirapuera, paralisada por questões judiciais, depende da resolução do conflito 

sobre a posse e uso do terreno entre prefeitura e Estado; e 

• Concessão por 30 anos do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar), em 

fase final de consultas públicas, aguardando publicação de edital de licitação. 

  

3) Sem andamento: 

  

• A PPP para construção e administração de presídios do Estado;  

• A concessão da hidrovia Tietê-Paraná, trecho norte do Rodoanel; 

• Parque Estadual do Belém – Manoel Pitta; 

• Parque Estadual Chácara da Baronesa; 

• Parque da Juventude – Dom Evaristo Arns; 

• Parque Ecológico do Guarapiranga; 

• Complexo Olímpico da Água Branca – Conjunto Desportivo Baby Barioni; e 

• Casarão de Melo Franco. 
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Um marco dos processos de concessão tocados pela gestão Doria/Garcia, em especial 

aqueles dos parques estaduais, foi a exclusão da participação social – inclusive da 

comunidade que mora em torno do parque e de seus usuários. Dois casos exemplares 

foram os processos de concessão dos parques urbanos na capital paulista e do Petar, que 

ainda está em curso. Ambos os processos tinham a previsão de realização de apenas uma 

audiência pública, para colher contribuições da sociedade civil. Apenas após a pressão da 

comunidade organizada, que provocou o Poder Legislativo, foram marcadas audiências 

públicas adicionais. 

 

Argumentos da gestão Doria para as privatizações: 

 

• Déficit orçamentário das empresas públicas; 

• Subutilização do potencial de locação dos espaços para realização de grandes 

feiras e eventos; 

• A iniciativa privada poderia oferecer um serviço mais eficiente e de melhor 

qualidade (melhorar a “experiência dos usuários”); 

• Só por meio da cessão dos mercados e parques à iniciativa privada se conseguirá 

explorar o potencial turístico desses bens; 

• O principal argumento para a concessão dos parques é que eles precisam de 

reformas e que tais reformas significariam gastos muito altos para o Estado; e 

• Outro argumento alegado é o de que empresas privadas têm mais capacidade de 

combater fraudes, pois teriam mais recursos para investir em sistemas de 

segurança e fiscalização, principalmente no sistema de bilhetagem do transporte 

público estadual. 

 

Quem ganha? 

 

• Empresas que atuam no setor imobiliário, gastronômico, esportivo; 

• Empresas do setor de eventos (ligados ao Lide e ao Grupo Doria); 

• Segundo a retórica da gestão Doria, a população usufruiria de parques em 

melhores condições e com maiores ofertas pois estaria garantido que não seriam 

cobradas entradas para o uso. Em termos econômicos, as empresas 

concessionárias seriam as beneficiarias diretas; 

• Empresas que poderão fazer vendas casadas. A estratégia consiste em associar a 

venda de um produto à de outro, do qual o cidadão não necessariamente precisa; 

e 

• A empresa que comprar os sistemas também poderá usar os dados dos usuários 

para fins comerciais. 

 

Quem perde? 

 

• Os cidadãos paulistas perdem enormes áreas públicas de localização estratégica 

no Estado e, em muitos casos, um patrimônio edificado que representa um 

exemplar da arquitetura paulista; 

• Permissionários e comerciantes que temem que a eventual entrada da iniciativa 

privada provoque o aumento no preço dos aluguéis; 
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• Usuários, pois há um risco de aumento do preço dos serviços e mercadorias em 

decorrência do aumento dos aluguéis dos boxes, o que teria como consequência o 

afastamento de famílias de menor poder aquisitivo; 

• Usuários dos parques, pois há a possibilidade de que serviços como o aluguel de 

bicicletas, estacionamento, alimentação etc. fiquem mais caros; e 

• Vendedores ambulantes e monitores autônomos que já trabalham dentro dos 

parques, pois possivelmente terão de renegociar sua permissão de venda e 

prestação de serviço com a concessionária, ou simplesmente perder a 

possibilidade de exercer a sua atividade no parque. 
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O plano de Doria para privatizar São Paulo: a extinção das estatais 

 

Contribuição do mandato do deputado Paulo Fiorilo 
 

 

A gestão Doria já extinguiu nove estatais, mas o encerramento das atividades leva tempo 

e muitos processos devem se arrastar até o fim do ano. 

 

A Dersa (Departamento Rodoviário S/A), por exemplo, que Doria tentou extinguir em 

maio de 2019, mas não teve maioria na Assembleia Legislativa, acabou extinta em 

setembro após recomposição da base no Legislativo. Mas o processo de liquidação da 

estatal só deve terminar no fim deste ano. 

 

A extinção da Dersa, estatal que está no centro de um escândalo de corrupção de governos 

tucanos, era prioridade para Doria, que queria desvincular sua gestão das denúncias. Em 

outubro passado, Doria só obteve maioria na Assembleia Legislativa para aprovar seu 

projeto de ajuste fiscal depois que o governo desistiu de extinguir quatro estatais: 

Fundação para o Remédio Popular (Furp), Fundação Oncocentro de São Paulo (Fosp), 

Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) e Fundação Instituto 

de Terras do Estado de São Paulo (Itesp). 

 

O ajuste acabou extinguindo outras estatais - Fundação Parque Zoológico de SP; Instituto 

Florestal; Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) e Departamento Aeroviário 

do Estado de São Paulo (Daesp). Em 2019, a Companhia de Desenvolvimento Agrícola 

de São Paulo (Codasp); Companhia Paulista de Obras e Serviços (CPOS) e Empresa 

Paulista de Planejamento Metropolitano S/A (Emplasa) foram extintas. A Imprensa 

Oficial foi absorvida pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo 

(Prodesp). 

 

O governo do Estado também teve autorização para extinguir a Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos (EMTU/SP), no entanto, ante a relevância que essas empresas têm 

no setor que operam e ante o ano eleitoral, Doria preferiu adiar a sua extinção e, no caso 

da CDHU, ainda injetou recursos para tentar diminuir a sua trágica política para o setor 

habitacional. 

 

Diversas críticas foram apontadas aos procedimentos da gestão Doria, entre elas que os 

projetos não detalhavam quais empresas seriam fundidas ou extintas, quais órgãos 

absorveriam as funções executadas por elas, qual seria o destino dos seus funcionários e 

nem traziam dados sobre quanto elas custam e quanto seria economizado com a 

eliminação. 

 

No entanto, de dezenas de autorizações para extinção de estatais que foram aprovadas a 

toque de caixa pela Assembleia Legislativa, por manobras da base governista que 

impediam um debate aprofundado alegando extrema necessidade e urgência em tais 

aprovações, conclui-se que pouquíssimos projetos foram, de fato, levados a cabo, como 

veremos: 

 

1) Realizadas/Concluídas: 
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• Instituto Florestal: extinto e algumas de suas atividades foram repassadas para a 

Fundação Florestal e fundidas em um instituto criado a partir da fusão de outros; 

• Fundação Parque Zoológico de São Paulo: operação do Zoológico foi concedida 

em fevereiro de 2021; 

• Sucen: extinta pelo Decreto nº 66.664, de 14 de abril de 2022; e 

• Daesp: extinta pelo Decreto nº 66.663, de 14 de abril de 2022. 

  

2) Em andamento: 

  

• Extinção da Codasp, CPOS e Emplasa; 

• Incorporação da Imesp pela Prodesp: não há informações sobre o andamento, mas 

sabe-se que o processo ainda não está encerrado; e 

• Extinção da Dersa: plano de desmobilização em curso, ainda demitindo 

funcionários. 

 

3) Sem andamento: 

 

• CDHU; e 

• EMTU/SP. 

 

Em todo o processo de proposição para extinção das estatais, a gestão Doria/Rodrigo 

Garcia tratou com descaso a questão das trabalhadoras e dos trabalhadores dessas 

empresas. Muitos souberam da tentativa de extinção apenas quando os projetos de lei 

chegaram à Assembleia Legislativa, o que significa que as iniciativas foram construídas 

sem que houvesse quaisquer diálogos sobre a situação das organizações e qual seria o 

destino dos trabalhadores, se a demissão, se a realocação em outros órgãos da 

administração etc., e em quais condições. 
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O plano de Doria para privatizar São Paulo: as doações das empresas privadas 

 

Contribuição do mandato do deputado Paulo Fiorilo 
 

 

Desde o início de sua gestão, João Doria anunciou a sua capacidade de obter doações de 

bens e serviços de empresas privadas como uma vantagem para o Estado de São Paulo. 

Segundo Doria, as doações permitem ao Estado poupar gastos a “custo zero” e dão às 

empresas uma oportunidade de exercer sua “cidadania”. 

 

Do ponto de vista formal, as doações não só não se utilizam de mecanismos que garantam 

a impessoalidade da operação, tais como licitações, como deixam de respeitar os 

procedimentos legais adequados em diversos casos. Além disso, a forma pela qual foram 

feitas é pouco transparente, assim como, frequentemente, até mesmo o objeto das 

doações. 

 

Do ponto de vista político, muitas delas parecem não ter sido feitas tendo o interesse 

público como prioridade – ou seja, não foram pautadas pelas necessidades do Estado e 

dos cidadãos e, às vezes, parecem ter sido guiadas pelos interesses das empresas. O que 

é ainda mais grave, em alguns casos, as doações subverteram princípios democráticos, 

permitindo, a empresas doadoras, ganhar ingerência em definições de diretrizes políticas 

estaduais de seu próprio interesse. 

 

O cálculo por trás dos valores atribuídos a doações de alguns serviços também não é claro. 

Há diversas doações de serviços de consultoria, por exemplo, em que não se sabe qual foi 

o serviço prestado, por quantas pessoas, por quanto tempo e qual foi o resultado. 

 

A nova fábrica do Instituto Butantan ultrapassou a meta de doações de R$ 160 milhões e 

deve ser inaugurada em setembro. No total, mais de 30 empresas contribuíram. O 

governo, no entanto, sob o argumento de que a verba é privada, não informa o valor 

cedido por cada companhia. 

 

A reforma do Museu do Ipiranga também é bancada com R$ 188 milhões de recursos 

privados de 16 empresas. O museu estava fechado desde 2015 e tem inauguração prevista 

para setembro de 2022. 

 

Na área do meio ambiente também há uma série de projetos que dependem da iniciativa 

privada, como a Usina SP (espaço de lojas e restaurantes no rio Pinheiros), a ciclovia da 

marginal Pinheiros e a instalação de uma roda gigante na zona oeste da capital. 
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Área 

FUNCIONALISMO 

 

 

O quadro de funcionários 

 

Desde 1995, o governo estadual vem promovendo um processo contínuo e gradual de 

desmonte da máquina pública, afetando diretamente o funcionalismo público estadual. 

 

A constante e crescente mudança do papel do Estado foi se materializando por meio da 

extinção de órgãos da administração pública, das privatizações, da venda de ativos, da 

transferência de serviços públicos à iniciativa privada por meio de concessões e de 

contratações de empresas e de organizações sociais para execução da gestão de 

equipamentos públicos (com terceirizações e quarteirizações). Ao mesmo tempo, a falta 

de reposição de pessoal e de preenchimento dos cargos vacantes em razão das 

aposentadorias, exonerações, demissões, mortes e outras razões, causou redução 

expressiva do quadro de servidores da administração, independentemente do regime e da 

forma de contratação, no período compreendido entre 1995 e os dias atuais. 

 

Há tempo não se realiza concurso público para a reposição do quadro de servidores em 

importantes órgãos da administração estadual. Não houve, nesse período, qualquer 

intenção de manter ou ampliar o quadro de servidores públicos em áreas consideradas 

essenciais para a garantia do bem-estar da população, especialmente a saúde, a educação 

e a segurança pública. O resultado é uma significativa redução do quadro de servidores 

ativos, civis e militares, como podemos constatar nos quadros a seguir. 

 

 

Quadro 1 – Evolução do quadro de servidores ativos (civis e militares) no governo do 

Estado de São Paulo, 2014-2020. 

 

 
 

 

Em 2014, o governo do Estado tinha aproximadamente 725 mil funcionários públicos, 

civis e militares, ativos. Em 2020, eram apenas 572 mil, uma redução de cerca de 153 mil 

servidores ativos, 21% a menos. 

 

Chama a atenção, de modo especial, a drástica redução de quase 30% do quadro de 

funcionários ativos das universidades públicas estaduais, Unicamp (-30,41%), USP (-

29,76%) e Unesp (-26,04%), e de quase 22% do pessoal das secretarias estaduais. 

 

Órgãos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %

Universidades 51.223 49.017 41.334 39.008 37.794 36.525 36.310 -29,1%

Secretarias 550.180 511.339 497.376 451.457 454.842 448.795 431.997 -21,5%

Empresas 44.898 43.399 41.805 41.017 40.735 38.778 36.398 -18,9%

Autarquias 22.900 22.874 21.266 20.483 20.302 19.609 18.868 -17,6%

Fundações 20.485 19.774 18.341 18.036 18.239 17.434 17.044 -16,8%

Autarquias Epeciais 33.781 33.362 31.710 31.049 31.055 31.046 29.735 -12,0%

Defensoria Pública 1.518 1.529 1.525 1.548 1.594 1.616 1.642 8,2%

Total 724.985 681.294 653.357 602.598 604.561 593.803 571.994 -21,1%

Fonte: Relatórios do Governo do Estado

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo

Data da elaboração: 06/08/2021
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Nas secretarias, há casos de remanejamentos de pessoal decorrentes da reorganização das 

unidades da administração, como são os casos das secretarias de Emprego e Relações do 

Trabalho, de Energia, de Gestão Pública e de Saneamento e Recursos Hídricos, que foram 

extintas. Chama a atenção a redução de quase 82% do quadro de funcionários da 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, que perdeu mais de dois mil 

funcionários; de mais de 33% da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, que perdeu 

mais de 1,5 mil servidores; de 32% da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania; de 

31% da Secretaria de Logística e Transportes; de 29% da Secretaria da Saúde; e de quase 

27% das Secretarias de Desenvolvimento Social, de Transportes Metropolitanos e da 

Educação. 

 

A Secretaria da Educação, maior unidade da administração pública estadual, perdeu mais 

de 83 mil funcionários apenas nos últimos seis anos (2015 a 2020). A Secretaria da Saúde 

perdeu mais de 16 mil funcionários no mesmo período e a Secretaria de Segurança 

Pública, cerca de 10 mil servidores, sendo cinco mil militares e cinco mil civis. 

 

As empresas públicas perderam cerca de 19% do quadro total de funcionários, desde 

2015. Os destaques são: Companhia Energética de São Paulo (Cesp), com privatização 

concluída em 2018; Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (Codasp), 

Companhia de Seguros do Estado de São Paulo (Cosesp), Companhia Paulista de Obras 

e Serviços (CPOS), Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano S/A (Emplasa), Empresa Metropolitana de Transportes 

Urbanos de São Paulo (EMTU/SP), Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Imesp) e 

outras empresas de menor porte, todas em processo de extinção. A Companhia do 

Metropolitano de São Paulo (Metrô) e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

(CPTM), embora continuem sob controle do Estado, devido à concessão de linhas, 

perderam juntas quase 3,2 mil funcionários. A Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo (Sabesp), também na mira das privatizações, perdeu quase 1,6 mil 

funcionários de 2015 a 2020. 

 

Entre autarquias que perderam quase 18% dos seus funcionários, as mais afetadas (-

52,83%) foram a Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), importantíssimo 

organismo da área da saúde pública que está em fase de extinção, e o Instituto de Medicina 

Social e Criminologia de São Paulo (Imesc). O Instituto de Assistência Médica ao 

Servidor Público do Estado (Iamspe) é o campeão de perdas entre as autarquias, com 

redução de mais de 1,2 mil servidores (-21% do quadro existente em 2014), seguido pelo 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que perdeu 1,1 mil servidores (-29,4%). 

 

A Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (AgemVale) e Agência 

Metropolitana da Baixada Santista (Agem) perderam, respectivamente, 28,57% e 16,67% 

dos seus funcionários. O caso das agências metropolitanas, embora envolva pequeno 

número de funcionários, revela a pouca importância e prioridade que o governo do Estado 

dá à integração e organização com vistas ao desenvolvimento regional do Estado, posição 

corroborada pela extinção da Emplasa. 

Entre as fundações, com quase 17% de redução, vale destacar a extinção do Centro de 

Estudos e Pesquisas de Administração Municipal (Cepam) e da Fundação do 

Desenvolvimento Administrativo (Fundap), importantes órgãos de apoio às prefeituras 

do Estado, especialmente àquelas dos menores municípios que demandam apoio do 

governo do Estado. Entre as remanescentes, as mais afetadas foram a Fundação Pró-
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Sangue Hemocentro de São Paulo (-31%) e a Fundação para o Remédio Popular - Furp 

(-30%), duas importantes fundações na área de saúde. 

 

 

A Fundação Zoológico (-30%), Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade (-27%), 

Fundação Padre Anchieta - Rádio e TV Cultura (-26%), Fundação para Desenvolvimento 

da Educação - FDE (-26%), e Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), 

com redução de mais de 22% do quadro de funcionários entre 2014 e 2020, vêm a seguir, 

com perdas percentuais relevantes. A Fundação Oncocentro de São Paulo, embora com 

número pequeno de servidores, também teve perda expressiva, de quase 16% do total de 

servidores. Apesar da redução percentual menos expressiva, de cerca de 12%, a Fundação 

Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Casa, antiga Febem, 

registrou perda de quase 1,6 mil servidores, foi a que mais perdeu numericamente. 

 

Entre as autarquias especiais, a Junta Comercial do Estado (Jucesp) e a Faculdade de 

Medicina de Marília (Famema) foram as que sofreram as maiores reduções, 45% e 40%, 

respectivamente. O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps), 

com redução de 5,19% do seu quadro de funcionários, perdeu mais de mil funcionários 

desde 2014, apesar do aumento do número de unidades. O Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP - HCFMUSP (-21,86%) e a Faculdade de Medicina de 

São José do Rio Preto - HCFMSJRP (-12,92%) perderam juntas 2,7 mil funcionários, no 

período de 2014 a 2020. 

 

No quadro militar, em 2014, havia quase 87 mil policiais. Em 2020, eram cerca de 82 

mil. Uma redução da ordem de cinco mil policiais, 5,6% menos, apenas durante os 

últimos seis anos. 

 

 

Quadro 2 – Evolução do quadro de servidores militares ativos no governo do Estado de 

São Paulo, 2014-2020. 

 

 
 

 

O quadro de servidores inativos, incluídos os aposentados civis, os militares reformados 

e pensionistas, por sua vez, cresceu cerca de 11,4%, de 2014 a 2020. Em 2014, eram cerca 

de 480 mil inativos. Em 2020, passaram a ser 535 mil, um aumento de quase 55 mil 

funcionários inativos. 

 

Quadro 3 – Evolução do quadro de servidores inativos e pensionistas (civis e militares) 

no governo do Estado de São Paulo, 2014-2020. 

 

Órgãos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %

Polícia Militar 86.734 87.680 87.834 83.155 81.003 82.700 81.851 -5,6%

Fonte: Relatórios do Governo do Estado

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo

Data da elaboração: 06/08/2021
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É importante observar o crescimento relevante do quadro de pessoal inativo e pensionistas 

das universidades. Em 2014, eram apenas 383 e, em 2020, somavam mais de 23 mil 

pessoas, um crescimento de quase 6.000%. 

 

Do mesmo modo, é importante observar o crescimento de militares reformados e 

pensionistas da Polícia Militar do Estado, no período. Em 2014, eram cerca de 37 mil. 

Em 2020, já totalizavam 105 mil, um crescimento de mais de 180%, no período. 

 

 

Quadro 4 – Evolução do quadro de servidores militares (inativos e pensionistas) no 

governo do Estado de São Paulo, 2014-2020. 

 

 
 

 

O quadro total de servidores do governo do Estado de São Paulo, incluídos o pessoal ativo 

e inativo (aposentados e pensionistas), que era de pouco mais de 1,2 milhão, em 2014, 

declinou para 1,1 milhão de pessoas, em 2020, uma redução de cerca de 8,2% no período 

de 2014 a 2020. 

 

 

Quadro 5 – Evolução do quadro total de servidores (civis e militares) no governo do 

Estado de São Paulo, 2014-2020. 

 

 

 

Órgãos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %

Universidades 383 19.667 20.370 21.373 22.117 22.916 23.198 5956,9%

Defensoria Pública 2 8 9 16 25 32 35 1650,0%

Fundações 9 0 0 411 423 64 63 600,0%

Autarquias 3.085 14.684 13.995 13.924 13.340 12.767 12.979 320,7%

Secretarias 172.590 431.078 436.384 445.728 458.895 475.614 491.857 185,0%

Empresas 2.361 2.187 2.183 4.461 4.502 3.694 4.205 78,1%

Autarquias Epeciais 302.057 2.964 2.840 2.831 2.739 2.698 2.887 -99,0%

Total 480.487 470.588 475.781 488.744 502.041 517.785 535.224 11,4%

Data da elaboração: 06/08/2021

Fonte: Relatórios do Governo do Estado

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo

Órgãos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %

Polícia Militar 37.406 92.469 94.426 97.564 99.627 101.745 104.934 180,5%

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo

Data da elaboração: 06/08/2021

Fonte: Relatórios do Governo do Estado

Órgãos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %

Autarquias 25.985 37.558 35.261 34.407 33.642 32.376 31.847 22,6%

Autarquias Epeciais 335.838 36.326 34.550 33.880 33.794 33.744 32.622 -90,3%

Universidades 51.606 68.684 61.704 60.381 59.911 59.441 59.508 15,3%

Fundações 20.494 19.774 18.341 18.447 18.662 17.498 17.107 -16,5%

Empresas 47.259 45.586 43.988 45.478 45.237 42.472 40.603 -14,1%

Defensoria Pública 1.520 1.537 1.534 1.564 1.619 1.648 1.677 10,3%

Secretarias 722.770 942.417 933.760 897.185 913.737 924.409 923.854 27,8%

Total 1.205.472 1.151.882 1.129.138 1.091.342 1.106.602 1.111.588 1.107.218 -8,2%

Fonte: Relatórios do Governo do Estado

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo

Data da elaboração: 06/08/2021
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O quadro total de servidores militares, ativos, inativos e pensionistas, cresceu 50,5% no 

período, passando de pouco mais de 124 mil, em 2014, para quase 187 mil, em 2020. 

 

 

Quadro 6 – Evolução do quadro total de servidores (militares) no governo do Estado de 

São Paulo, 2014-2020. 

 

 
 

  

Órgãos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %

Polícia Militar 124.140 180.149 182.260 180.719 180.630 184.445 186.785 50,5%

Fonte: Relatórios do Governo do Estado

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo

Data da elaboração: 06/08/2021
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As despesas com pessoal 

 

 

Certamente, os problemas do funcionalismo e a solução para a equação entre as despesas 

com pessoal e o orçamento geral do poder público no Estado de São Paulo, por sua 

dimensão e proporção, diante do desmonte e do arrocho salarial, e frente às expectativas 

e anseios dos servidores, é o maior desafio a ser enfrentado por um novo governo. 

 

Além da redução do número de servidores públicos estaduais do, desde 1995, não houve 

a implementação de plano de carreiras, cargos e salários e não houve recuperação dos 

salários que, em claro processo de arrocho, vêm sendo reajustados abaixo dos índices de 

inflação. 

 

É importante observar que a remuneração do conjunto de servidores ainda é constituída 

por salários baixos somados a benefícios adicionais que não são considerados para efeitos 

de aposentadoria, o que faz com que a remuneração do pessoal aposentado e pensionista 

seja menor do que a já baixa remuneração dos servidores ativos. 

 

Além da desestruturação de carreiras em áreas importantes, como a educação e a saúde, 

e do arrocho salarial, a política de bônus por resultados, criada durante o governo de José 

Serra, vem sendo mantida. 

 

Por outro lado, o quadro de aposentados e pensionistas vem aumentando. A redução da 

base de contribuintes (pessoal ativo) faz com que a participação da contribuição do 

servidor seja proporcionalmente menor na formação das receitas que sustentam o Regime 

Próprio de Previdência dos Servidores Públicos (RPPS), que demanda maior aporte por 

parte do Tesouro do Estado, razão pela qual o governo do Estado de São Paulo promoveu 

recentes reformas previdenciárias, na linha do governo federal, aumentando a 

participação financeira de servidores e introduzindo a contribuição previdenciária do 

pessoal inativo. 

 

As despesas totais com pessoal ativo, incluídos salários, benefícios e encargos sociais, 

em valores nominais, alcançaram R$ 47,5 bilhões em 2020. 

 

 

Quadro 1 – Despesa total com pessoal em valores nominais (bilhões de reais) e percentual 

em referência ao Orçamento Geral do Estado de São Paulo, Poder Executivo, 2014-2020. 

 

 
 

 

É importante observar que, embora haja uma redução do quadro de funcionários ativos e 

um cenário de arrocho salarial, há um aumento da ordem de 10,7% nas despesas com 

pessoal ativo, civil e militar, entre 2014 e 2020. 

Administração direta e indireta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %

Ativos (civil e militar) 42,9 46,9 46,9 48,1 47,9 48,0 47,5 10,7%

Total - Ativos e Inativos (Aposentados e Pensionistas) 95,5 105,0 108,0 112,1 116,6 121,8 131,6 37,8%

Orçamento Geral do Estado de São Paulo 185,7 194,4 192,3 204,0 212,3 226,1 239,1 28,8%

% Despesa de Pessoal/ Orçamento do Poder Executivo 51,4% 54,0% 56,2% 55,0% 54,9% 53,9% 55,0% 7,0%

Data da elaboração: 06/08/2021

Observação: Despesa total com pessoal, incluídos salários, benefícios e encargos sociais

Fonte: Relatórios do Governo do Estado

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo
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A despesa total com pessoal, considerado o conjunto de funcionários ativos e inativos, 

alcançou R$ 131,6 bilhões em 2020, registrando crescimento de 37,8% no período de 

2014 a 2020. 

 

Nesse mesmo período, o crescimento do Orçamento Geral do Poder Público no Estado 

de São Paulo, considerados os três Executivo, Legislativo e Judiciário e o Ministério 

Público, já deduzidas as transferências intragovernamentais, foi de 28,8%, com cerca de 

R$ 239,1 bilhões em 2020. A despesa total com pessoal ativo e inativo passou de 51,4% 

para 55% do Orçamento do Estado, um crescimento de 7% entre 2014 e 2020. 
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O Iamspe e a assistência médica ao servidor público 

 

Contribuição do mandato da deputada Professora Bebel 

 

 

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) atende a 1,3 

milhão de usuários, entre servidores e dependentes, por meio de uma rede própria e 

credenciada distribuída em 173 municípios do Estado. 

 

Além do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), instalado na capital, na região 

do Ibirapuera, com 720 leitos, e que oferece atendimento de alta complexidade em 51 

especialidades médicas, a rede do Iamspe é composta de 80 hospitais, 17 postos de 

atendimento médico-ambulatorial próprio localizados nas cidades sedes das regiões 

administrativas do Estado (Assis, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, 

Franca, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São João da Boa 

Vista, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté), 80 laboratórios 

de análises clínicas e de imagem, clínicas de fisioterapia e mais de 2,5 mil médicos 

credenciados que atendem em seus consultórios e em clínicas particulares. 

 

O Iamspe também oferece plano odontológico, com adesão facultativa e individual, com 

rede de atendimento em 200 municípios do Estado. Os serviços são prestados por três 

empresas: Dental Uni, Odontoprev e São Francisco Odontologia. 

 

O Iamspe possui um quadro de cerca de 4,8 mil servidores, dos quais 949 médicos e 2.020 

profissionais de enfermagem. 

 

Há muitas reclamações sobre as dificuldades de acesso e demora para marcação de 

consultas e cirurgias. A melhoria do atendimento por parte do Iamspe é demanda 

recorrente do conjunto dos servidores. 

 

O governo João Doria/Rodrigo Garcia patrocinou a aprovação da Lei 17.293/2020, 

majorando as contribuições de usuários com mais de 59 anos, dependentes e agregados, 

com a promessa de melhorar o acesso e a qualidade dos serviços. Isso não ocorreu e os 

problemas se avolumam. 

 

Além disso, há gravíssimas denúncias de irregularidades em relação a terceirizações e 

privatizações de atividades no HSPE e no Iamspe, envolvendo a gestão do atendimento, 

exames laboratoriais, serviços de segurança, limpeza e outros. 

 

A hipercentralização da gestão nas mãos do governo do Estado é, segundo os servidores, 

a causa da maior parte dos problemas. Os servidores são praticamente a única fonte de 

recursos, pois o Estado não cumpre integralmente sua parte no financiamento da 

Instituição. Contraditoriamente, os servidores são excluídos da gestão do Iamspe e só têm 

participação por meio da Comissão Consultiva Mista (CCM), sem poder deliberativo. 
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Área 

DIREITOS HUMANOS 

 

 
O desmonte das políticas públicas de direitos humanos 

 

 

A questão dos direitos humanos em São Paulo não se aparta do conjunto das ações feitas 

nos últimos cinco anos por todo o país, por meio de medidas do Poder Executivo e do 

Congresso Nacional, que vem atacando uma agenda de direitos humanos conquistada ao 

longo dos últimos 30 anos pela sociedade brasileira na consolidação de diretrizes e 

princípios de tratados e convenções internacionais, assim como da Constituição de 1988. 

 

O esforço para a universalização dos direitos sofre um primeiro ataque pelo 

contingenciamento de verbas para as políticas públicas universais que criaram 

possibilidades de redução das desigualdades e que promoviam suportes de emancipação 

social, sobretudo para a classe mais pobre. A Emenda Constitucional 95/2016, nascida da 

aprovação pelo Congresso da proposta conhecida como a PEC da morte, que congelou 

gastos e investimentos na área social e desencadeou a volta do crescimento da pobreza. 

 

Não obstante, a onda política conservadora que foi sendo construída, por meio de fake 

news, desde 2013, com a proposta clara de desestabilizar a sociedade e o governo 

democrático, promoveu uma disputa concreta de narrativa, atacando as bases conceituais 

dos direitos humanos na política de Estado, pregando a exclusão social por meio do ódio 

à diversidade humana, protagonizando comportamentos e opiniões conservadoras, com 

viés de apologia à violência e disputa pela força dos espaços políticos. O impacto tocou 

diretamente a democracia formal constitucional e o ideal de democracia como forma de 

organização social. 

 

Resta lembrar que João Doria surfou na crista da onda com os discursos de ódio, 

resgatando com força a ideia neoliberal do estado mínimo, que pressupõe a eliminação 

dos instrumentos institucionais de regulação social e a transformação dos direitos básicos, 

como saúde, educação, segurança, cultura, meio ambiente e assistência social, numa 

espécie de commodities. Nesta proposta, o Estado faz daquelas agendas negócios e 

privatiza as políticas de direitos básicos, jogando, assim, os direitos humanos para um 

patamar de menor importância. 

 

Apenas os dois elementos acima apontados provocaram sobre a agenda dos direitos 

humanos impactos tão negativos que podemos afirmar que as ações e as omissões do 

Estado em São Paulo promoveram um retrocesso de pelo menos 200 anos na interpretação 

dos direitos. 
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Defasagem do Plano Estadual de Direitos Humanos 

 

 

O Programa Estadual de Direitos Humanos de São Paulo (PEDH) é de 1997 e não foi 

atualizado após a edição do Programa Nacional de Direitos Humanos III (PNDH-3), 

aprovado pelo Decreto federal nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Assim, por exemplo, 

o PEDH não trata da questão das drogas e das políticas de atenção psicossocial que não 

estão contidas no programa de 1997.  

 

A ausência do plano atualizado também impede as recomendações aos ajustes e 

necessidades de promoção de um sistema de garantias eficaz. 

 

O impacto é que sem direções claras para as ações de promoção, proteção, garantia e 

defesa dos direitos humanos, as políticas do Estado ignoram medidas de afirmação e/ou 

garantia desses direitos e incorporam discursos de ódio como fonte do agir. 
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Precarização do sistema de garantias de direitos humanos 

 

 

O cidadão paulista que tenha um direito em situação de violação não consegue concluir 

sua denúncia nem obter garantias e/ou reparação. Apesar de haver vários órgãos de 

controle social no Estado, fato é que o ex-governador Doria e seu secretariado 

desarticularam o ciclo de diálogos entres os diversos órgãos de proteção e defesa dos 

direitos humanos, provocando inanição do sistema protetivo e de garantias. 

 

Além de não haver realizar investimentos para ampliação dos processos de denúncia de 

violação e defesa dos direitos, o governo de São Paulo contingenciou recursos de órgãos 

como o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe) e o 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca-SP), de programas 

de proteção, como o  Programa de Proteção da Criança e do Adolescente (Pepecam) e 

Programa de Proteção de Vítimas e Testemunhas (Provita), e de ações de educação em 

direitos humanos. 

 

Apenas o Pepecam teve, para o orçamento de 2022, suplementação de verba, mas durante 

todo o governo Doria apenas foram executados os recursos provenientes de convênio com 

o governo federal. 

 

O impacto da falta de investimento e dos cortes orçamentários é que as reclamações das 

vítimas não chegaram a nenhum resultado concreto, ficando a sensação de que não há 

direitos a ser protegidos no sistema de São Paulo. 

 

A título de exemplo, lembramos que o Condepe enviou aos órgãos estaduais e secretarias 

de Estado, nos últimos dois anos, mais de 300 ofícios com reclamações ou solicitações 

acerca de violações de direitos. Somente 30% dessa correspondência obteve algum tipo 

de resposta, sem que, no entanto, fossem atendidos os pleitos a que se referiam. 

 

A consequência é que os órgãos e as instituições públicas que violam os direitos dos 

cidadãos continuam agindo na contumácia da violência estatal, tornando atitudes cruéis e 

desumanas fatos do cotidiano, ofendendo o Estado Democrático de Direito. 
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Ausência de educação em direitos humanos 

 

 

As violências sociais como as de gênero, por exemplo, têm crescido nos últimos quatro 

anos. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, há flagrante aumento do 

feminicídio e do estupro de adolescentes e jovens, consideráveis ataques à comunidade 

LGBTQIA+ e às religiões de matriz africana. A escola pública, que poderia promover a 

inclusão social pelos direitos, sem ações de educação para os direitos humanos, funciona 

como agente de exclusão social quanto a afirmação dos direitos de escolha, como em 

diversos casos de alunos LGBTQIA+. 

 

O Programa Estadual de Direitos Humanos, estabelecido pelo Decreto nº 42.209, de 15 

de setembro de 1997, traz como primeira ação para o governo e para a sociedade, no Eixo 

I - Construção da Democracia e Promoção dos Direitos Humanos, a "Educação para a 

Democracia e os Direitos Humanos". Destaca-se que o programa é norma administrativa 

que, como tal, deve ser aplicada pelo Executivo. 

 

Nenhuma ação em educação em direitos humanos foi realizada pelo governo do Estado 

de São Paulo e a Secretaria de Justiça e Cidadania, embora cite, em sua página na 

Internet1, Émile Durkheim, Hegel, Kant e Paulo Freire, não executou sua previsão 

orçamentária para a educação em direitos humanos nos últimos três anos. 

 

Como impacto, temos uma sociedade que não possui meios para reflexões acerca dos 

direitos, abandonando instrumentos de educação social como forma de promover 

convivência democrática e pacífica. Tal abandono proporciona e funciona diretamente 

como fonte originária da violência social. Também proporciona escalada da violência 

estatal em face da população com narrativas de autoritarismo por parte de agentes de 

Estado. 

  

 
1 https://justica.sp.gov.br/index.php/coordenacoes-e-programas/342-2/educacao-em-direitos-humanos/ 

https://justica.sp.gov.br/index.php/coordenacoes-e-programas/342-2/educacao-em-direitos-humanos/
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Impedimentos para o controle social com participação da sociedade civil 

 

 

A participação é direito fundamental na democracia moderna e mecanismos democráticos 

de controle social de políticas públicas são importante ferramenta para a defesa direta dos 

direitos, sobretudo, quando se trata da participação dos segmentos sociais que mais 

sofrem processos de exclusão e violências subjetivas. 

 

O governo João Doria/Rodrigo Garcia não apoiou não tem apoiado estes mecanismos de 

controle social com participação da sociedade civil e, portanto, não possibilita que haja 

nestes mecanismos democráticos avaliações, sugestões e ou recomendações de correções 

de políticas mal ajustadas que podem estar provocando indiretamente ou diretamente 

violência aos segmentos sociais. 

 

Não ouvir os órgãos de controle social das políticas indica que há autoritarismo como 

forma de governo, pois não se considera opiniões e sugestões de segmentos sociais alvos 

de violências de seus direitos. 

 

O impacto é que os segmentos sociais não possuem voz e nem forma de expressão 

qualificada no Estado, já que o Parlamento não substitui os interesses diretos de quem 

está em situação de desigualdade social, o que afeta diretamente o exercício da 

democracia e o processo de construção de uma sociedade com respeito aos direitos 

humanos. 

 

Observe-se, ainda, que o  Doria não regulamentou e não implantou a Lei 10.475/1999, 

que institui o Cadastro Estadual de Inadimplentes Sociais e pode auxiliar o Estado na 

promoção dos direitos humanos em consonância com os municípios.  
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Nenhum enfrentamento à tortura 

 

 

A tortura tem sido uma prática culturalmente aceita e tolerada, sendo endêmica nas 

instituições públicas de segurança pública e no sistema de privação de liberdade. 

 

A prática de tortura no sistema prisional e de privação de liberdade de adolescentes está 

reiterada em documentos produzidos pela Pastoral Carcerária e da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo.  

 

Relatórios do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP/SP), em consonância 

com o Conselho Federal de Psicologia (CFP), referem-se a indícios de prática de tortura 

verificados em vistorias feitas nas Comunidades Terapêuticas, entidades privadas 

destinadas ao acolhimento em regime residencial de usuários de álcool e drogas. Há, 

ainda, informações acerca da mesma prática em hospitais psiquiátricos para internações 

de longa permanência. 

 

O Estado brasileiro por meio de decretos presidenciais tornou-se signatário do Protocolo 

Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, adotado pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 2002. A República editou a Lei federal 

nº 12.847, de 2 de agosto de 2013, que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura (SNPCT), bem como criou o Comitê Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura (CNPCT) e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

(MNPCT) para atender ao sistema internacional e ao Pacto de Istambul da ONU. 

 

No entanto, Doria vetou integralmente o Projeto de Lei 1.257/2014, de autoria do então 

deputado estadual Adriano Diogo (PT), aprovado em 13/12/2018 na Assembleia 

Legislativa, que cria em São Paulo o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate À 

Tortura, seguindo a regra da lei federal e do protocolo facultativo das Nações Unidas. 

 

Observamos, portanto, que a tortura persiste como prática aceitável pelas autoridades 

paulistas, não havendo iniciativa de fiscalização ou controle desse crime de lesa-

humanidade. Ao contrário, há uma ação concreta para evitar que haja controle social e 

fiscalização pelo parlamento paulista, reforçando ainda mais a escola de práticas dos 

torturadores e contrariando totalmente as leis e as normas internacionais. 
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Sem diálogo com a memória e a verdade: justiça de transição 

 

 

O relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, denominada Comissão 

Rubens Paiva, lançado em 12/3/2015, trouxe em seus tomos dezenas de recomendações 

ao governo estadual sobre a memória histórica e as atrocidades praticadas por um regime 

ditatorial de governo, do qual São Paulo fez parte, ocasionando um prejuízo histórico à 

cultura, à educação, à democracia e aos direitos humanos. 

 

O relatório aponta, por exemplo, que sem a Justiça de transição, o risco de ataques à 

democracia e ao Estado Democrático de Direito são iminentes, com a necessidade de que 

haja ações concretas para a elucidação dos fatos, para que sejam sedimentados regras e 

conceitos e para que não haja repetição do autoritarismo e do estado de exceção. 

 

O governo Doria, porém, deixou de promover qualquer das recomendações do referido 

relatório, reforçando em seus discursos e narrativas a presença de uma polícia militar 

autoritária e o desrespeito à dignidade humana e à justiça democrática, reproduzindo, pela 

omissão, as sensações dos tempos de ditadura militar. 

 

O impacto é uma ação contra os segmentos sociais mais vulneráveis com truculência do 

Estado, como são exemplo os casos que ocorrem cotidianamente na região da Cracolândia 

e o lamentável episódio do massacre de Paraisópolis que culminou na morte de nove 

jovens pela ação da Polícia Militar. 
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Consequências do desmonte das políticas públicas de direitos humanos no Estado 

de São Paulo: a violência e falta de garantias à dignidade humana 

 

 

A leitura acerca da política estatal, ou ausência de uma política de direitos humanos que 

reflitam nas ações e omissões de prevenção e garantia aos direitos, orientaram o Estado 

de São Paulo, durante a gestão Doria a um distanciamento ainda maior das classes sociais 

e aprofundamento das desigualdades, sendo que parte da população tem perdido vidas 

com vítimas de uma violência cada vez mais cruel e desumana. 

 

A - A violência policial, a alta letalidade pela polícia paulista e as chacinas 

 

Racismo e abandono da segurança na periferia: truculência policial e genocídio da 

juventude negra. 

 

A polícia de São Paulo nunca havia matado tanto como no primeiro trimestre de 2020, 

que superou todos os números de violência policial da série histórica, iniciada em 1996. 

Apesar da queda registrada neste ano, os dados indicam que São Paulo ainda mantém 

uma letalidade policial entre as mais altas do mundo. 

 

Ao longo do primeiro trimestre de 2021, a PM foi responsável por 19,7% do total de 

homicídios dolosos registrados no Estado. Numa tese de doutorado defendida em 2018, 

a diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, apontou 

que em El Salvador, o país mais violento do mundo, a taxa de mortos pela polícia em 

relação ao total de homicídios dolosos foi de 10,8% em 2016. No mesmo ano, a taxa ficou 

em 2,9% nos Estados Unidos e 3,7% na África do Sul — no Brasil, a taxa nacional foi de 

7,8%. 

 

Entre janeiro e março do ano 2019, de todas as pessoas assassinadas, 20% foram mortas 

pela polícia. Os picos, analisando mês a mês, foram registrados em fevereiro e abril de 

2020, quando esse índice equivalia, respectivamente, a 31% e 30%. 

 

"O Estado de São Paulo teve queda das mortes em decorrência da intervenção policial 

comparada a 2019. Foram 780 em 2020 e 845 em 2019, uma redução de 7,7% (Monitor 

da Violência, 2021). O que chama a atenção é que grande parte dessas mortes se 

concentrou no primeiro semestre, quando se iniciou as medidas de restrição à circulação 

de pessoas". (Dados da Ouvidoria de Polícia relatório de 2020). 

 

De acordo com matéria publicada pela Rede Brasil Atual1 em 23 de abril de 2021, "Dados 

do Monitor da Violência mostram que em 2020 no Brasil 78% dos mortos pela polícia 

eram negros. O número refere-se às vítimas das polícias militar e civil e significa que 

quase quatro a cada cinco pessoas mortas pelas polícias em 2020 eram pretas ou pardas." 

 

"O levantamento foi realizado pelo G1, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública e o Núcleo de Estudos da Violência da USP, com base nos confrontos com civis 

ou lesões não naturais com intencionalidade envolvendo policiais em atividade." 

 

 
1 https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/04/segundo-pesquisa-78-dos-mortos-pela-policia-

sao-negros/ 
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"Reconhecer que o racismo continua presente na sociedade e influencia as ações dos 

agentes de segurança é o primeiro passo para se pensar formas de mudar a realidade da 

letalidade policial contra a população negra.” É o que explica a pesquisadora associada 

do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Ariadne Natal." 

 

Apesar de haver instalações de câmeras nos uniformes dos policiais em 134 batalhões, 

ainda não é uma realidade esta proposta antiga das entidades de direitos humanos, mas 

fatos são que houve uma queda de 54% entre maio e junho de 2021 nas ocorrências de 

mortes praticadas por PMs. 

 

"A cultura policial e a subcultura de violência não vai ser mudada simplesmente pelo uso 

das câmeras, mas o uso das câmeras pode aumentar o controle que nós teríamos e que nós 

devemos ter sobre o uso da força. E é importante que a gente utilize essas tecnologias a 

favor de um policiamento que assegure a segurança para toda a população e que também 

proteja e recompense os policiais que atuam de forma devida, adequada, diante da lei, e 

respeitando direitos humanos", enfatizou Thiago Amparo, professor de direito da 

Fundação Getúlio Vargas/SP. 

 

"Uma polícia pouco letal é uma polícia mais técnica, é uma polícia que garante o 

sentimento de justiça para as pessoas e é uma polícia que se afasta desse ideário que se 

tem no Brasil da polícia jagunça, da polícia que mata. Não é isso que a gente tem que ter, 

a gente tem que ter polícias profissionais, e é muito bem-vindo que a gente tenha políticas 

profissionais que estão preocupados com isso", afirmou Rafael Alcadipani, membro do 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 

 

No entanto ainda no mês de julho houve o caso ocorrido de pessoas mortas pela PM 

geradas por gravações populares, revelam uma ação além de violenta cruel, com a 

tentativa de ocultamento do cadáver. 

 

Não obstante dia 9/06/21 a PM executou com 30 tiros 2 jovens negros na zona sul da 

capital. 

 

Apesar de a inovação ser positiva, se não há direcionamento objetivo através das 

estratégias de preservação da vida para ulterior punição pela Justiça, as inovações não 

vão produzir resultados para erradicação da letalidade e do racismo institucional. 

 

Em entrevista exclusiva concedida ao UOL1, Mello Araújo, Capitão da ROTA, afirmou 

que os PMs que atuam na região nobre e na periferia de São Paulo adotam formas 

diferentes de abordar e falar com moradores. "É uma outra realidade. São pessoas 

diferentes que transitam por lá. A forma dele abordar tem que ser diferente. Se ele polícia 

for abordar uma pessoa na periferia da mesma forma que ele for abordar uma pessoa aqui 

nos Jardins região nobre de São Paulo, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado", 

disse. 

 

Os casos de jovens mortos pela polícia, segundo a Ouvidoria da Polícia em seu relatório 

de 2019 e 2020 aponta dos morreram com a justificativa dos policiais ter havido 

confronto, cerca 40% não possuíam passagem pelo sistema de justiça. 

 
1 https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/24/abordagem-no-jardins-e-na-periferia-

tem-de-ser-diferente-diz-novo-comandante-da-rota.htm 
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Segundo representantes do Condepe a maior parte das ações que terminam em morte diz 

respeito a abordagem dos policiais, que produz muita violência e consequências trágicas. 

 

B - A violência racial 

 

Não estão estabelecidas em nenhuma secretaria do Governo ações educadoras para o 

antirracismo. Ao contrário, apesar da sensação de ações racistas no âmbito da Polícia 

Militar denunciado por militantes de coletivos em defesa dos direitos humanos e da etnia 

negra a declaração do Comandante da Ronda Ostensiva Tobias Aguiar (Rota), reforça a 

verdadeira orientação da SSP com relação as abordagens policiais diferenciadas em razão 

da condição econômica das pessoas. 

 

O Atlas da Violência 2020 mostrou que os negros são as maiores vítimas de homicídio 

no Brasil, muitos deles causados por policiais. A cada 100 pessoas assassinadas no país, 

71 uma são negra, aponta a pesquisa. Outro estudo, este realizado pela própria Secretaria 

de Segurança Pública de São Paulo, mostra que o número de pessoas mortas pela polícia 

do estado no primeiro semestre de 2020 é o maior em 14 anos. 

 

É neste cenário que o novo comandante da Rota – tropa de elite da Polícia Militar de São 

Paulo – veio a público defender que a PM atue de maneira diferente em um bairro nobre 

como os Jardins da que atua nas periferias. No estado em que a polícia mais mata do 

Brasil e que a maior parte dessas vítimas são jovens negros periféricos, o principal perfil 

da vítima de homicídio no país, o comandante da polícia militar reforça a distinção de 

tratamento de acordo com a classe social. 

 

“É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. A forma dele abordar 

tem que ser diferente. Se ele [policial] for abordar uma pessoa [na periferia], da mesma 

forma que ele for abordar uma pessoa aqui nos Jardins [região nobre de São Paulo], ele 

vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado”, afirmou, em entrevista ao UOL, o 

comandante Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo”. 

 

“Não houve um esforço real por parte das autoridades para alterar essa situação”, afirma 

a pesquisadora Claudia Rosalina, da Escola de Ciências, Artes e Humanidades da USP. 

“Ainda não temos um Plano Nacional de Redução de homicídios de jovens, transparência 

de dados sobre segurança pública e violência. A atual política é marcada pelo conceito de 

‘guerra contra o crime’, que criminaliza e persegue segmentos historicamente excluídos 

e marginalizados”, declara a pesquisadora”. 

 

Para a ONU, o racismo é uma das principais causas históricas desta situação de violência 

e letalidade a que a população negra ainda está submetida. 

 

C - A violência de gênero 

 

Sob a ótica dos direitos humanos e dos direitos constitucionais a questão da igualdade de 

direitos e sociais não está relacionado apenas às questões socioeconômicas, mas a questão 

de gênero é paradigma essencial à democracia a equidade social. 

 

Na contramão da evolução histórica e política dos direitos de igualdade de gênero, os 

dados revelam que as mulheres estão sendo alvo de uma violência crescente. Um dos 
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fatores que explica esta violência deve-se a uma recente articulação política conservadora 

e fundamentalista que vem se apresentando desde 2013, uma articulação entre 

parlamentares e setores religiosos cristãos foi atacar o Plano estadual de educação e os 

planos municipais de educação, que continham conteúdo para educação de gênero. 

 

Os ataques e a articulação foram bem-sucedidos, apesar de resistência, pois além do plano 

estadual de educação, também em diversos municípios foram retirados do plano o 

conteúdo de educação de gênero, inclusive da Capital. 

 

A educação de gênero nos planos pedagógicos tem escopo exatamente de buscar a 

disseminação das diretrizes e conteúdo de conhecimento para o respeito aos gêneros para 

a equidade político social, e na abordagem erradicar dos comportamentos humanos 

machistas e toda forma de desigualdade, violação de direitos e violência contra as 

mulheres e não binários. 

 

A política do Governo de São Paulo neste período além de omissa com relação a 

educação, ao contrário, se permeou nesta articulação retrograda fortalecendo sua base 

parlamentar partidária na Assembleia Legislativa e nas Câmaras Municipais e com 

Prefeitos adeptos do protofascismo. Educadores estaduais que resistiram com a pauta da 

educação de gênero no governo Doria passaram a ser perseguidos administrativamente1. 

 

"A violência de gênero é entendida como uma manifestação da relação de poder 

historicamente desigual mantida entre homens e mulheres, que conduziu à discriminação 

das mulheres, e impedindo seu pleno progresso se constitui num dos mecanismos 

fundamentais pelos quais as mulheres são forçadas a assumir um papel de subordinação 

em relação aos homens, concepção que permanece incrustada e perpetuada em nossa 

sociedade nos mais variados graus, desde a piada de salão até o feminicídio"2. 

 

A falta de educação voltada para a equidade entre homens, mulheres e as diversas 

orientações sexuais, impactam com o imperativo da postura machista motivando uma 

escalada de violência sexual e, física e feminicídio. 

 

Segundo a SSP, em 2020 tivemos 11.023 casos de estupro em todo Estado de São Paulo 

numa média de 918,58 casos por mês e 5.757 até junho de 2021, numa média de 959 

casos por mês, com aumento de quase 5%, e se comparado com 2016 que registrou 10.055 

casos numa média de 837 casos mês há aumento de mais de 14% de casos em 5 anos. 

 

O interior do estado ocupa disparadamente a primeira posição com uma média de mais 

de 60% de casos ao mês contra média de menos de 10% casos na capital, sendo que a 

região metropolitana da capital possui cerca de 20 milhões de habitantes entre os 43 

milhões de todo estado. Há uma severa preocupação para a situação de violência contra 

 
1 Na Assembleia Legislativa de São Paulo tramita o PL 1301/2015, que prevê que o “poder Público e os 

professores não se imiscuirão na orientação sexual dos alunos, nem permitirão qualquer prática capaz de 

comprometer, direcionar ou desviar o natural desenvolvimento de sua personalidade, em harmonia com a 

respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada, sob a pena de causar dano moral ao educando e à 

família, a aplicação dos postulados da ideologia de gênero”. De autoria do deputado estadual Luiz Fernando 

Machado (PSDB), o texto também veda a prática de doutrinação política, partidária e ou ideológica e coloca 

a escola como a responsável por tomar as medidas cabíveis diante de tais casos. 
2Érika Puppim, Do rigor punitivo à educação de gênero: os desafios do enfrentamento à violência contra a 

mulher no Brasil - https://jornalggn.com.br/noticia/do-rigor-punitivo-a-educacao-de-genero-os-desafios-

do-enfrentamento-a-violencia-contra-a-mulher-no-brasil-por-erika-pupp 
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as mulheres que vivem no interior paulista, sobretudo porque não há uma política 

articulada e educativa com relação ao respeito de gênero. A polícia pouco se pronuncia 

estabelecendo sensação de normalidade quanto aos crimes. 

 

A Consequência é que de 2019 ao primeiro semestre de 2021 foram assassinadas 1.069 

mulheres numa média de 35,63 mulheres assassinadas contra uma média de 2013 a 2016 

de 16,12 assassinatos por mês, com aumento de 120% de um período em comparação 

com o outro, cujas causas são diversas, mas a guia mestra é o machismo que vitimiza no 

mesmo período média mensal de 4.700 mulheres com registros em distritos policiais sem 

considerar ameaças que registram uma média de 5.000 casos por mês. 

 

Mesmo com estas estatísticas o governo Doria, fez construção de equipamentos, mas não 

articula nenhuma ação para agir, sobretudo no interior do Estado de São Paulo com intuito 

de controlar esta epidemia de violência contra a mulher. O número de equipamentos de 

acolhida e de investigação dos casos de violência contra a mulher não são eficientes e 

nem eficazes para. 

 

D - A violência contra a população em situação de rua 

 

Cerca de 60 mil pessoas moram nas ruas da capital paulista. A cidade concentra o maior 

número de sem-teto do país e lidera o ranking de hostilidade contra essas pessoas, com 

788 casos de violência registrados. Os jovens moradores de rua com idade entre 15 a 24 

anos são o principal alvo da violência: 38% dos casos. A maioria das vítimas se declara 

negra, com 54% das notificações. 

 

De acordo com Robson Mendonça, coordenador do Movimento Estadual da População 

em Situação de Rua, a falta de amparo do Estado somada à visão higienista das pessoas 

são as principais causas das agressões. “Por exemplo, com falta de banheiros públicos a 

população de rua termina usando as calçadas, causando um certo transtorno. Isso faz os 

higienistas tratarem os outros com violência e aumenta esses dados contra a população de 

rua”, diz Mendonça, em entrevista ao repórter André Gianocari, da TVT. 

 

A agressão física é a mais comum e acontece em 92% dos casos, sendo que, em 19% 

deles, os ataques se repetiram. Apesar de os homens serem maioria nas ruas, a taxa de 

violência contra as mulheres é maior, principalmente entre as mais jovens e de pele negra. 

Moças entre 15 e 24 anos de idade somam 38% dos casos. No geral, as mulheres são mais 

agredidas que os homens: 50,8% frente a 49,2%. “Infelizmente a gente encontra todo tipo 

de violência contra elas, violência física, psicológica, até um olhar meio estranho. É a 

realidade, porém muito triste”, lamenta a estudante Yoshabelle Freitas. 

 

O sistema de segurança pública não produz qualquer proposta de prevenção, e nos casos 

ocorridos não desenvolve investigação com intuito de inibir este tipo de crime. Não há 

nenhuma pessoa presa ou investigada pelos crimes contra a população em situação de rua. 
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Refugiados, imigrantes e trabalho escravo 

 

 

1) Situação dos refugiados e imigrantes ilegais, completa exclusão social. 

 

 

No Estado de São Paulo, conforme pesquisa Nepo/Unicamp de 2020, a região 

metropolitana concentra quase três terços dos imigrantes em geral, vivendo especialmente 

na zona leste da capital e cidades vizinhas. Em 2019, foram identificados 29.254 

imigrantes nessas regiões comparadas ao total de 40.586 no Estado. 

 

Diante dessa problemática, o governo do Estado de São Paulo criou, por meio do Decreto 

52.349/2007, o Comitê Estadual para Refugiados (CER/SP), instituído na Secretaria da 

Justiça e Cidadania, para promover os direitos humanos e o acesso a direitos dessas 

pessoas, que encontram muitas barreiras, entre elas, o idioma e a cultura. 

 

Além do Comitê, a Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Centro de Integração 

da Cidadania (CIC) do Imigrante presta atendimento a imigrantes e refugiados. Em 2020 

foram 6.184 atendimentos, e até maio de 2021, 1.456. 

 

Localizado no bairro da Barra Funda, o CIC oferece uma série de serviços, entre eles, 

Defensoria Pública do Estado (assistência jurídica na área da família), Posto de 

Atendimento ao Trabalhador (cadastro carteira de digital, para vaga de emprego e 

habilitação ao seguro desemprego), Núcleo de Estudos sobre Migrações (orientação 

jurídica, elaboração de CV, tradução simples francês e inglês, naturalização, orientações 

sobre saúde/educação), Promigra (atendimento jurídico - área trabalhista), Atendimento 

Sisconare (solicitação e renovação do protocolo de refúgio), Regularização Migratória 

(reunião familiar, acolhida humanitária, fronteiriço, países do Mercosul, Senegal, 

imigrante em liberdade provisória, renovação RNE/RNM, publicação diário oficial, 

reconhecidos pelo Conare), SEI - Sistema Eletrônico de Informação (desarquivamento). 

 

A crítica é que os serviços são precários, os índices de resolução são ínfimos, gerando 

toda espécie de exclusão, de trabalho, moradia e cidadania, que impede os imigrantes de 

acessarem educação e saúde. Os refugiados e mais de 400 mil imigrantes ilegais vivem 

situações de completa exclusão social, alguns até em situação de trabalho escravo. 

 

2) O trabalho escravo: dobram as denúncias 

 

Relatório do Ministério Público do Trabalho de São Paulo indica que a quantidade de 

denúncias relatando trabalho escravo mais do que dobrou em 2021 no comparativo com 

2020. Foram 180 casos no ano passado, ante 87 no primeiro ano da pandemia1. 

 

Essas denúncias são relativas à área de abrangência do órgão, que inclui, além da capital, 

Grande São Paulo, Baixada Santista e Mogi das Cruzes. 

 

 
1 https://vejasp.abril.com.br/cidades/denuncias-de-trabalho-escravo-dobram-em-sao-paulo/ 
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Só na cidade de São Paulo, foram resgatados 47 trabalhadores situação análoga à 

escravidão, quase duas vezes mais do que o registrado em 2020, quando 16 pessoas foram 

libertas dessa situação degradante. 

  

O Decreto 57.368/2011 instituiu, junto à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 

a Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo (Coetrae/SP), que tem como 

objetivos: i) avaliar e acompanhar ações, programas, projetos e planos relacionados à 

prevenção e ao enfrentamento ao trabalho escravo no Estado de São Paulo; ii) elaborar e 

acompanhar o cumprimento das ações constantes do Plano Estadual para a Erradicação 

do Trabalho Escravo, propondo as adaptações que se fizerem necessárias; iii) acompanhar 

a tramitação de projetos de lei relacionados com a prevenção e o enfrentamento ao 

trabalho escravo; iv) apoiar a criação de comitês ou comissões assemelhadas nas esferas 

regional e municipal para monitoramento e avaliação das ações locais; v) manter contato 

com setores de organismos internacionais, no âmbito do Sistema Interamericano e da 

Organizações das Nações Unidas, que tenham atuação no enfrentamento ao trabalho 

escravo, dentre outros. 

 

Porém, este serviço está desarticulado e não possui estrutura necessária para cumprimento 

de seus objetivos, produz muito pouco resultado, sendo que a maioria das intervenções 

são Ministério Público do Trabalho, que age, mas não resolve a situação de cidadania das 

pessoas libertadas daquela condição desumana. 
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Área 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

A concepção de segurança pública do governo de São Paulo não trouxe inovação na 

política para o setor 

 

A concepção de segurança pública do governo de São Paulo não trouxe inovação na 

política para o setor 

 

A segurança pública, nos últimos quatro anos, vem sendo questionada por seu modelo de 

funcionamento relativamente aos resultados que apresenta. 

 

Estudos apontam para uma polarização de concepções de modelos. De um lado, os 

defensores de instituições fortes como garantidoras da ordem pública (olhai, vigiai e 

punir) e, de outro lado, os defensores de uma estrutura mais democrática e cidadã para a 

segurança como um direito social (pactuar vigiai, educar e punir). 

 

O primeiro grupo, ao qual se filia o atual governador Rodrigo Garcia e o ex-governador 

João Doria, cria estratégias em consonância com as mídias sensacionalistas dos grupos 

econômicos que retroalimentam cotidianamente a violência criminal, atende às empresas 

e aos negócios armamentistas, privilegia a atuação na repressão dos crimes contra o 

patrimônio e contra o tráfico de drogas com estímulos de reconhecimento e recompensas 

financeiras quando há prisões e confrontos, com mortes dos delituosos, durante 

intervenções dos agentes. Doria, mais de uma vez, fez declarações como "bandido bom é 

bandido morto”, em flagrante promoção da truculência e da violência contra o sistema de 

Justiça. Já com relação aos crimes contra a vida, observa-se pouca eficiência, sobretudo 

porque o sistema de investigação e apuração está deteriorado e obsoleto.  

 

O segundo grupo, contrário à ideia de segurança pública ostensivamente repressiva, 

entende que a prevenção à violência generalizada se dá com garantia dos direitos, aposta 

que a investigação e a apuração dos crimes e dos atos de violência serão mais eficazes na 

redução da criminalidade, posto que com inteligência e prevenção é possível (como agem 

as polícias na Europa) catalogar e estudar os fenômenos de violência e adotar estratégias 

mais adequadas no enfrentamento da criminalidade, com planos de ação que não 

privilegiem tipos de crimes a enfrentar, mas usem da racionalidade e de meios técnicos 

apropriados. 

 

Quando o primeiro entendimento se impõe, há apenas o fortalecimento das instituições 

policiais como protagonistas da segurança e, no caso de prevalecer a compreensão do 

segundo grupo mencionado, há ampliação do arco de responsabilidades estatais para 

enfrentamento do crime e da violência. 

 

Ainda quando caso do primeiro entendimento, não produz inovação em que se analisem 

resultados positivos. Os dados aparentes sempre serão negativos, pois só computam 

prisões e números de tipos de crime. 

 

A violência é uma manifestação humana, tendo como origem múltiplas plataformas, e, 

portanto, não pode uma única instituição (polícia) ser considerada, isoladamente, 

capacitada para dar conta de soluções, ainda mais quando sua ação se limita à repressão 
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ostensiva. A solução para redução e/ou erradicação da violência e do crime não está 

exclusivamente sob a responsabilidade da atividade policial. 

 

Este é o erro da concepção do ex-governador Doria. 

 

A violência apresenta várias faces e está presente na cultura social com aceitabilidade de 

certas práticas em determinadas classes sociais, mais abastadas, e não tolerada quando 

ocorre nas classes mais pobres. Vide a questão das drogas, no qual os jovens negros são 

mortos e torturados na periferia e os jovens ricos ou da classe média, nas universidades 

são tolerados. Quando uma mulher da classe média sofre assédio sexual ou violência 

doméstica, tem acolhimento da instituição mais humanizada, e quando a mulher vítima 

mulher do mesmo crime é da classe pobre é revitimizada na própria instituição policial e 

culpabilizada socialmente por expressões machistas. 

 

Nada foi feito para inversão destas práticas nas instituições públicas porque os valores 

profissionais ainda estão presos à concepção retrógrada que o governo acompanha. 
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Ausências de um plano de gestão eficaz de segurança pública – insistência de uma 

segurança cidadã 

 

 

A 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, realizada em 2008, apontou entre tantas 

outras diretrizes a necessidade da criação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), 

o que culminou com a aprovação e a promulgação da Lei federal nº 13.675, de 11 de 

junho de 2018 que, em linhas gerais, cria a política nacional de segurança pública e 

determina que a União e os Estados elaborem um Plano de Segurança, no caso de São 

Paulo, um Plano Estadual de Segurança Pública. 

 

A referida lei indica que, para construção de um plano de gestão de segurança pública, 

sejam previamente feitas conferências públicas paritárias e criados mecanismos 

prementes de diálogos com a sociedade civil, através de entidades, universidades e 

movimentos sociais afetos ao tema, inclusive cirando um conselho estadual paritário com 

ampla participação social. 

 

Doria, ao regulamentar a Lei federal 13.675/2018, no âmbito do Estado, desconsiderou 

todos os princípios e diretrizes, promulgando a Lei estadual nº 17.219 de 29 de novembro 

de 2019, e a regulamentamentou pelo Decreto nº 65.657, de 27 de abril de 2021, criando 

o Fundo e o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, além do Plano 

Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. 

 

Contudo, o referido plano estadual que foi elaborado sem qualquer participação social, 

sendo feito com exclusividade pela Secretaria de Segurança Pública, estabeleceu metas 

de governo e não metas de política pública universalizada, como determina a lei federal. 

Criou um conselho com apenas três representantes da sociedade civil, indexando uma das 

vagas aos Conselhos de Delegacias de Polícia, que não são referência de construção de 

segurança pública. Este conselho não utiliza dados estatísticos e estudos científicos, 

identificando os crimes por tipo e locais de sua incidência, bem como não articula com 

outras políticas sociais na prevenção. 

 

No referido Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Decreto 65.657/2021 

não há conteúdo acerca de redução da letalidade policial ou violência policial, e inova 

trazendo a segurança de assessoria jurídica aos policiais por ocasião dos serviços 

prestados, interpretando-se que haverá mais proteção aos policiais que comentem crimes 

contra os jovens do que esforço técnico de gestão para que os agentes reduzam a 

violência. 

 

Criou um conselho sendo 97% de membros do governo, o que dificulta quaisquer estudos 

ou análises das estratégias de segurança pública pela sociedade. O referido Plano Estadual 

de Segurança Pública sequer passou por um debate na Assembleia Legislativa, apesar de 

haver um deputado estadual membro no conselho. Isto revela que o Conselho Estadual 

de Segurança Pública criado não tem uma responsabilidade concreta sobre o Plano 

Estadual de Segurança Pública, que sequer cria vínculos com o Susp. 

 

A lei estadual é vazia de conteúdo, assim como o decreto que a regulamenta, 

demonstrando que  Doria somente elaborou a lei e o decreto para ter acesso ao Fundo 

Nacional como preconiza a lei federal e, portanto, nada inova na segurança pública. 
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O impacto é que, apesar de a lei federal dispor que o estado crie planos estaduais com 

ampla participação social, Doria não deu oportunidade para que através de um plano de 

segurança haja de fato um instrumento efetivo de gestão para as crises da segurança 

pública, agindo sem norte, sem estudos e técnicas cientificas, continuando com o 

empirismo como forma de gestão, repetindo a gestão de polícia de 200 anos atrás, 

alegando que esta é uma política de segurança pública. 

 

Os resultados são estes, sociedade insatisfeita, policiais insatisfeitos e questionados 

cotidianamente na mídia, crime sem redução, violência em ascensão e longe de uma 

sociedade pacificada com direitos garantidos e sendo o estado o protagonista da violência. 

Outro resultado é o serviço público de média qualidade prestado para as classes média e 

alta e péssima qualidade para as pessoas mais pobres nas periferias, um desequilíbrio total 

de seus resultados. 
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Ausências de políticas de prevenção à violência e à criminalidade 

 

 

Ante a ausência de uma política pública eficaz, um plano estadual e uma estratégia de 

prevenção da violência e da criminalidade, não se vislumbra a curto e médio prazo a 

queda dos índices de violência. Doria apenas incentivou e usou da ostensão de 

patrulhamento como método para provocar a queda de alguns tipos de crimes. Isto de fato 

ocorreu em 2019 no primeiro ano de sua gestão. Mas, contudo, ao longo de sua gestão, e 

mesmo durante a pandemia, nem o patrulhamento ostensivo se revelou eficaz, e em plena 

pandemia da covid-19 quando ocorreu o isolamento social, proporcionalmente os crimes 

e a violência aumentaram. 

 

A política de prevenção inexistente deixa as corporações com a responsabilidade 

isoladamente de enfrentar o crime e reduzir a violência, contudo a razão da violência não 

está apenas na consequência da ação dos indivíduos, mas tem também como origem a 

compreensão dos indivíduos sobre seus direitos que não estão garantidos. 

 

Experiência como a do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(Pronasci), lançado no governo Lula, como exemplo do executado em Campinas em 

2010, verificou-se que ações pedagógicas de prevenção à violência, articuladas com o 

poder público local multidisciplinarmente e autoridades do sistema de justiça obteve 

sucesso realizado entre jovens fazendo cair cerca de 80% da criminalidade nos bolsões 

de pobreza naquele Município. 

 

O Instituo Sou Paz1 realizou pesquisas nas regiões periféricas da capital como 

Brasilândia, Freguesia do Ó e Jardim Ângela em 2016/2017, acompanhando cerca 800 

jovens em cumprimento de medidas de privação de liberdade por um ano. Constatou-se 

não existir investimentos de recurso nestas regiões de transferência de renda e inserção 

dos jovens na profissionalização. Comparando-se os custos de ações culturais e 

educacionais que poderiam ser investidas, tais custos seriam muito mais baratos para o 

Estado de São Paulo do que manter 800 jovens em privação de liberdade por mais de um 

ano. 

 

O impacto é que sem uma ação de prevenção para enfrentar a violência é enxugar gelo, e 

ao longo dos anos houve inchaço do sistema prisional sem que houvesse redução do crime 

com a retirada dos delituosos da sociedade, ficando claro que a maior origem para que os 

jovens se envolvam com a violência como forma de usufruir da vida material é alimentada 

pela narrativa comercial para o consumo, estando ausentes políticas de educação e cultura 

que crie reflexões para suas vidas e perspectivas sociais inclusivas. 

 

  

 
1 http://soudapaz.org/o-que-fazemos/conhecer/pesquisas/sistema-de-justica-criminal/prisao-provisoria/?show=documentos 
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Ausências de política de controle social de álcool e drogas, resultados desastrosos 

com muita violência e pouca saúde 

 

 

Sem analisar a fundo questão do comércio ilegal e consumo de drogas recreativas e a 

aceitação cultural e legal para uso de álcool e tabaco, fatos são que a criminalização das 

drogas é responsável, segundo mapa da violência em São Paulo em 2006, sendo que 12% 

dos presos eram pela questão das drogas e já em 2010 este número saltou para 25% das 

prisões sendo eles quase 70% de jovens entre 18 e 29 anos, em sua grande maioria jovens 

negros com 78%. Em 2022 este número subiu mais 15% em relação aos jovens negros 

presos1.  

 

Somente a ação de repressão às drogas ilícitas tem se constituído num fracasso total para 

segurança pública. Ao contrário, boa parte da violência existente pode ser creditada na 

exclusiva ação repressiva pela polícia civil e militar aos usuários e pequenos traficantes. 

A pura repressão policial não tem reduzido o consumo (na verdade tem aumentado) e 

vitimiza somente os jovens consumidores da periferia ou pobres do centro da cidade (vide 

Cracolândia). 

 

Sem haver estudos e debates mais aprofundados sobre o tema pelo Governo do Estado, 

São Paulo não investe em pesquisas como fonte de estratégias para segurança pública, e 

as pesquisas que temos como base é o do Instituto São da Paz2, pesquisa que conclui 

como sendo que 82% das abordagens policiais nas vias públicas culminam em tortura e 

ou em mortes praticados pela polícia militar que somente atua com a orientação de 

repressão às drogas. Somente 4% das prisões são por investigação policial prévia com 

provas colhidas, identificando que a inteligência investigativa é pífia neste enfrentamento. 

 

Por isto há produção de muita injustiça e violação dos direitos das pessoas, pois as 

abordagens são truculentas e baseados em suspeita de crime, tendo como suspeito 

padronizado pela ação policial a cor do indivíduo, as roupas, e a região onde mora. Os 

que não morrem são encarcerados muitas vezes sem provas de envolvimento com delito. 

 

Os dados revelam que em 40% dos flagrantes não foram encontradas maconha e em cerca 

de 40% das ocorrências houve apreensão de até 100g de maconha. Mas o conflito das 

ocorrências de quando não se acha a droga, os processos empregados de tortura são 

muitos. Segundo os dados da pesquisa, 57% da maconha aprendida apenas 12% têm 

características para o tráfico e 45% para usuários. Já para cocaína dos 82% das prisões 

apenas 18% estavam destinados ao tráfico e quanto ao “craque” vilão das drogas 57% das 

abordagens cerca de 40% sequer portavam a droga. Qual seja, apesar de serem drogas 

com efeitos e propósitos psicoativos diferentes, se apreende muita maconha, menos 

cocaína e muito pouco o craque. 

 

Porém dados da Unifesp mostram que 100% dos usuários de drogas recreativas são 

concomitantemente usuários de álcool. Portanto se investem muito na repressão às 

drogas, mas não há política de controle social sobre o álcool, apenas a proibição de venda 

para menores de 18 anos cuja capacidade de fiscalização é quase 0%. 

 
1 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/10/19/em-15-anos-proporcao-de-negros-nas-prisoes-

aumenta-14percent-ja-a-de-brancos-diminui-19percent-mostra-anuario-de-seguranca-publica.ghtml 
2 http://soudapaz.org/o-que-fazemos/conhecer/pesquisas/sistema-de-justica-criminal/prisao-

provisoria/?show=documentos#1747 
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Quanto aos presos acusados por tráfico de drogas abordados nas ruas com eles são 

encontrados em média R$ 33,00, o que significa que os presos por tráfico, são pessoas 

que não esbanjam vantagens financeiras do crime, ao contrário, trata-se de pessoas pobres 

que buscam subsistir com mínimo de rentabilidade em razão da falta de oportunidades de 

trabalho e renda, e veem no crime uma saída pessoal de viabilidade material econômica, 

e 60% destes presos possuem até primeiro grau de escolaridade. 

 

Os jovens assassinados nestas circunstâncias têm elevado o senso de um estado violento 

promotor de injustiças, dificultando processos educacionais e de construções de 

cidadanias. Os que são presos ficam a sorte de um sistema prisional abandonado pelo 

estado e são controlados pelo crime organizado fonte de recrutamento para a estrutura 

criminal. 

 

A única resposta aos usuários de drogas tem sido as comunidades terapêuticas, única ação 

de Doria pelo Projeto Redenção, que é um ralo de recursos públicos, pois os investimentos 

produzem pouco resultado efetivo para a tentativa de desintoxicação dos usuários, que 

não recebem na sequência nenhum acolhimento para reestabelecimento da vida social 

como trabalho, moradia e assistência. Resultado é que voltam às regiões de consumo, 

sendo que há pessoas que já passaram por dez internações compulsórias nestas 

comunidades que não se integram com as redes de saúde mental do SUS e de assistência 

do SUAS, voltando para a cena de uso nas mesmas condições anteriores. 

 

Se os recursos fossem melhor empregados nas redes de atenção psicossocial que possuem 

hoje melhores resultados quantitativos e qualitativos do que as comunidades terapêuticas 

isoladamente, os recursos seriam mais bem aproveitados. Mas Doria é veemente contra 

as Redes de Atenção Psicossocial e favorece ideias retrógradas contra a redução de danos 

e monetarizando entidades religiosas como terceirizadas dos serviços de saúde pública e 

que passam a ser correligionárias politicamente de seu espectro político, e reativou 

sistema manicomial injetando verbas públicas em hospitais psiquiátricos privados. 
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Gestão da política das instituições de segurança pública: Segurança para quem? 

Um bem público privatizado 

 

 

Pelos mapas da criminalidade os bairros da periferia das cidades paulistas são os que mais 

sofrem com a violência e o crime. A falta de estrutura do Estado no apoio de articulação 

de políticas de educação, saúde, habitação e segurança nos bolsões de pobreza fazem 

centenas de milhares de vítimas o tempo todo. Já os bairros mais abastados, que contam 

com policiamento diferenciado e com contratação de empresas privadas nos condomínios 

e comércios locais, os dados da violência são diminutos. 

 

Enquanto o PIB brasileiro derreteu 3,8% ano 2015 e teve nova queda acima de 3% em 

2016, as companhias que oferecem serviço de vigilância e monitoramento parecem não 

ter sentido a crise. Dados da Federação Nacional de Empresas de Segurança e Transporte 

de Valores (Fenavist) mostram que o faturamento do setor, em 2015, chegou a R$ 50 

bilhões, avanço nominal de 8,6% sobre 2014. Em 10 anos, o crescimento chega a 230%. 

 

Mesmo com a crise econômica em que o PIB em 2021 ficou em 0,42%, o setor teve uma 

queda para um faturamento anual de mais de 37 bilhões de reais para o ano de 2021. Mas 

os gestores seguem animados para 2022 e apostam na contratação de mais de 150 mil 

pessoas. 

 

Com a tecnologia como aliada, a Associação Brasileira de Empresas de Sistemas 

Eletrônicos de Segurança (Abese) também exibe números que passam longe da crise. O 

segmento avançou 6% sobre 2014 e, agora, espera aumentar as vendas entre 4% e 5%. 

Muito mais pujante foi o desempenho da indústria nacional de alarmes. Cresceu 15% em 

2016. Entre as razões listadas para o setor estar na contramão, cita a Abese, as principais 

são "os menores investimentos em segurança feitos pelos governos federal, estaduais e 

municipais, o que estimula os particulares". Em 2020 a entidade estimou um crescimento 

de mais 12% sobre faturamento de R$ 7,7 bilhões em 2019. 

 

Cerca de um quarto (23%) das empresas especializadas em segurança privada registradas 

em São Paulo tem ou já teve policiais em seu quadro societário. Os dados são de um 

levantamento feito com as fichas cadastrais das 476 empresas e cursos de formação da 

área registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) e autorizados pela 

Polícia Federal (PF). Dos 127 policiais civis, militares e federais ligados às empresas, 73 

ainda constam como sócios1.  

 

Entre os proprietários de fato destas empresas, há mais de 87% de policiais militares, civis 

e federais, mas registra-se apenas 23%. No entanto, fato é que toda empresa privada tem 

no sistema operacional policiais, que se articulam com a própria polícia, o que faz dos 

bairros mais abastados seguros por dupla proteção, de um lado a privada operada por 

policiais e de outro a própria polícia pública que se articula com os colegas nas 

ocorrências e prevenção. 

 

Para estudiosos da área, porém, como o professor André Zanetic, do Núcleo de Estudos 

da Violência da USP (NEV-USP), a questão é "delicada". "Há riscos como a alocação de 

 
1 https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/04/empresas-seguranca-sao-paulo-policiais.html 
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policiais nas empresas, às vezes mexendo até com a estrutura do dia a dia da atividade de 

segurança pública com base na rotina da segurança privada". 

 

Entre 2002 e 2015, o faturamento nominal da área explodiu: passou de R$ 7 bilhões para 

R$ 50 bilhões segundo o IV Esseg (Estudo do Setor da Segurança Privada) feito pela 

Federação Nacional de Empresas de Segurança e Transporte de Valores (Fenavist). 

Mesmo com recuo da crise após a pandemia o faturamento de R$ 37 bilhões demonstra o 

crescimento do seguimento. O número de empresas cresceu em torno de 75% entre 2002 

e 2016, passando de 1.386 para 2.438 autorizadas a prestar serviços de segurança, e em 

2021 permaneceu com 3.625 empresas autorizadas já com redução de 21% do ano 

anterior. 
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As condições salariais dos profissionais da segurança pública no Estado de São 

Paulo 

 

 

A - A Polícia Militar: efetivo e salários 

 

Em 2015 a Folha de S. Paulo publicou que "O efetivo da Polícia Militar de São Paulo 

perdeu 1.513 homens no ano em que os casos de roubo baterem recorde no Estado. O 

balanço do funcionalismo, publicado pelo governo Doria também revela que a redução 

do contingente ficou concentrada em soldados, cabos e sargentos cargos com presença 

mais constante no patrulhamento nas ruas". 

 

 
 

 

A PM mantinha, em 2010, o efetivo de 89.4781 policiais. Nos anos seguintes, houve 

muitas baixas, e o contingente baixou para 86.514, em 2014. Em 2016, houve ampliação 

do efetivo para 93.799 policiais. Já, em 2019, havia 80.860 policiais militares2, uma 

drástica redução do efetivo. De acordo com as recomendações da ONU, é necessário um 

policial para cada 450 habitantes, sendo que a média existente no Brasil é de um policial 

para 473 habitantes. Em São Paulo, o número atual é muito abaixo do recomendado, um 

policial para cada 572,46 habitantes. 

 

O órgão de estatística do governo do Estado estima que vivem no Estado 46.289.333 

habitantes. Do efetivo militar, 9.509 efetuam serviços administrativos, restando 71.351 

dispostos para as ruas, e isto faz com que haja 1 policial para 648,75 habitantes. O quadro 

fica mais agravado quando se considera que há policiais em afastamento administrativo 

por diversos motivos de saúde e a capacitação, que resulta numa rotatividade de cerca de 

18% do efetivo, restando, então, 58.507,82 para policiamento, o que, na prática, significa 

um policial para 791,16 habitantes paulistas. 

 

 
1 Disponível em https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-tem-deficit-de-20-mil-policiais-em-seu-efetivo/ 
2 Disponível em https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/12/31/quem-sao-os-pms-de-

sp.htm. 
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Segundo o IBGE, em 2015, o Rio de Janeiro possuía efetivo de 1 policial militar para 

cada 355 habitantes, mostrando que São Paulo tem um efetivo muito aquém da 

necessidade recomendada. 

 

Deste número em 2019 de 80.630 mil policiais militares do Estado de São Paulo, quase 

dois terços (64%, 52.755 PMs) têm a cor de pele branca, segundo dados da corporação 

obtidos pela reportagem por meio da LAI (Lei de Acesso à Informação). 

 

Para completar o efetivo,  Doria publicou Edital de Concurso Público nº DP-2/321/20, 

para 130 vagas para oficiais. Houve ainda o Edital de Concurso Público nº DP-2/321/20 

Concurso, para Sd PM 2º Classe, para 130 vagas no interior, e o Edital nº DP-1/321/21, 

para 2700 vagas para Sd PM 2º Classe. 

 

Mesmo com as vagas completas, o número do efetivo está aquém das recomendações e 

muito abaixo do de 2016. 

 

O salário inicial do policial militar em São Paulo, em 2017, era de R$ 2.900,00. Em 2021, 

a remuneração inicial do cargo de Soldado PM de 2ª Classe é de R$ 3.318,53, havendo 

um aumento de 13,5%, frente a uma inflação de 25,88%, pela variação do IPC no período. 

Os policiais cumprem jornada diária de 12 horas e, em suas horas de folga, para completar 

renda, participam dos programas municipais da denominada “operação delegada”, que os 

remunera com uma diária em torno de R$ 250,00, ou atuam em "bicos" na rede privada 

de segurança, com remuneração de cerca de R$ 200,00 a diária. 

 

Programas como a "operação delegada" dos municípios de São Paulo e de São Caetano 

do Sul existem quando há recursos municipais. Quando os municípios não possuem 

aporte financeiro previsto no orçamento, a Polícia Militar tem problemas com escalas e 

sobrecarrega os profissionais. Diga-se de passagem, a maioria dos municípios paulistas 

não possui programas complementares de renda para os policiais do Estado. 

 

Há um desequilíbrio salarial. As alternativas para complementação de renda somente 

ocorrem em alguns municípios. Os demais, que não dispõem de recursos, ficam à mercê 

das escalas e nomeações do efetivo regional. Os critérios não têm transparência. Sem 

controle interno e externo, é exclusividade do comandante regional decidir sobre o 

remanejamento e escalas nos municípios e regiões do Estado. Isto cria insegurança 

profissional e deixa os policiais à mercê da vontade dos comandantes, dos princípios 

pessoais, e não das regras estatais. 

 

A instituição policial militar, como ente principal do governo Doria para a segurança 

pública, que investe somente no policiamento ostensivo/repressivo à criminalidade, 

possui três gargalos: 

 

i) o baixo efetivo nos quadros da ativa determina sobrecarga de trabalho, impactando a 

qualidade laboral dos profissionais e colaborando com o alto grau de estresse e de falha 

humana; 

 

ii) baixos salários são incompatíveis com a função do sistema de justiça penal, deixando 

o profissional e sua família sob a vitimização dos efeitos da desigualdade social, tolhendo 

a qualidade de vida e potencialidades educacionais, por exemplo, caracterizando uma 

situação de insegurança e vulnerabilidade social; e 

https://www.concursos.policiamilitar.sp.gov.br/concursos/edital-dp-1-321-21-concurso-para-sd-pm-2o-classe/?portfolioCats=8%2C11%2C28
https://www.concursos.policiamilitar.sp.gov.br/concursos/edital-dp-1-321-21-concurso-para-sd-pm-2o-classe/?portfolioCats=8%2C11%2C28
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iii) a errônea solução para aumento de renda dos profissionais da segurança, calcada em 

parcerias com os municípios e pagamentos de diárias nos dias de folga. 

 

Porém, esta regra não é universal entre o efetivo. Primeiro, porque há vagas limitadas. O 

fato de não atender a todos permite uma relação de dominação de uns sobre os outros. 

Segundo, porque são poucas as cidades que estabelecem convênios, e isto cria uma 

desigualdade na qualidade dos serviços entre os municípios mais ricos e os mais pobres, 

rompendo com a lógica da universalização da segurança pelo Estado. 

 

Podemos concluir que há municípios com mais policiamento e outros com menos, o que 

implica graves desequilíbrios e disparidades na política de segurança do Estado. 

 

B - A Polícia Civil 

 

Com a função de atuar nas investigações criminais e organizar a inteligência para o 

enfrentamento à criminalidade, assim como a polícia militar, seu efetivo foi reduzido. Em 

2010, eram 39,5 mil policiais. Em 2013, o número baixou para 34,8 mil servidores e, em 

2014, observou-se um pequeno crescimento, para 35 mil. 

 

"Em 20 anos, a Polícia Civil de São Paulo reduziu 10% do seu efetivo, frente a um 

aumento de 27% da população paulista e de 181% dos crimes de roubos"1. 

 

O déficit atual de profissionais, em números absolutos, é de 14.180, o que representa 

33,83%, ou seja, mais de um terço do efetivo total. Algumas seccionais chegam a 

trabalhar com menos da metade dos policiais previstos. Pela legislação, a Polícia Civil 

deveria ter 41.912 policiais em atividade em todo o Estado2. Porém, em números totais, 

o Estado tem 27.732 policiais civis.  

 

O efetivo é baixíssimo para dar conta dos quase 1,4 milhão de inquéritos policiais 

instaurados nos últimos 10 anos nas delegacias paulistas. Não houve política de 

contratação e de modernização da polícia civil e científica, nesse período, e os 

profissionais paulistas acumularam gigantescas diferenças salariais em comparação aos 

integrantes das corporações de outros estados brasileiros. Motivo pelo qual muitos 

policiais abandonaram a carreira. 

 

O Instituto Sou da Paz revela que, em São Paulo, de cada 10 casos de homicídio, apenas 

três são esclarecidos3, o que não significa, necessariamente, que os culpados são presos e 

condenados. O índice de esclarecimento dos casos é muito baixo para que haja punições 

exemplares dos crimes contra a vida, o bem maior da humanidade, que o Estado tem o 

dever de proteger. 

 

 
1 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06/1642135-efetivo-da-pm-encolhe-no-ano-em-que-sp-

bate-recorde-de-assaltos.shtml 
2 Fonte:  https://bit.ly/2TsTS5I 
3http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,pais-nao-sabe-quantos-homicidios-sao-

esclarecidos,70002099241 
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Já os crimes de roubos e furtos estão em ascendência e apenas 2% deles são esclarecidos1, 

amplificando a sensação de impunidade e "desestado". Parte da sociedade se imagina sob 

a égide da Lei de Talião2, incentivando o extermínio, execuções sumárias e justiçamentos 

públicos de supostos criminosos. A omissão proposital da gestão tucana desemboca na 

deseducação e causa a fissura da harmonia social, retroalimentando os ciclos de violência 

e reduzindo a polícia a instrumento de manutenção e ampliação da exclusão do sistema 

de justiça. 

 

Segundo o jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba, a situação do interior é muito precária. 

Os índices de esclarecimentos de furtos, roubos e estupros são pífios e inócuos. Apesar 

de a metade dos crimes computados atualmente pela Secretaria de Segurança Pública 

terem acontecido no interior do Estado, 96 delegacias foram fechadas, afetando 279 

municípios. São Carlos, por exemplo, teve 2 delegacias fechadas.3 

 

A crise da Polícia Civil em São Paulo é uma das maiores, em outro caso concreto "o 9º 

Distrito Policial, embora seja uma das poucas delegacias de Guarulhos que funcione em 

imóvel próprio (o prédio foi doado pela prefeitura em 2011), fecha à noite e também aos 

finais de semana"4. Nos bairros atendidos pela Delegacia vivem cerca de 130 mil 

habitantes e houve nos últimos 12 meses 53 homicídios. 

 

Doria, em fevereiro de 2020, fez um plano de reestruturação e pretende fechar mais 15 

distritos na capital, conforme mapa5 abaixo: 

 

 

 

 
1http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/apenas-2-dos-roubos-em-sao-paulo-sao-

esclarecidos-diz-secretario 
2 Lei do olho por olho, dente por dente. 
3 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff180320 
4 Fonte:https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/07/23/no-distrito-onde-mais-se-mata-

na-grande-sp-delegacia-fecha-na-sexta-e-so-abre-segunda.htm 
5 Fonte:https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/02/17/suposto-plano-para-fechar-15-delegacias-

de-sp-preocupa-policiais-delegado-geral-e-ssp-dizem-que-nao-ha-nada-concluido.ghtml 
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Resta lembrar que, diferentemente dos policiais militares, os policiais civis não possuem 

nenhum complemento de renda nos moldes da "operação delegada" dos municípios, o 

que os circunscreve a uma situação salarial muito aquém das necessidades. 

 

É patente que a função judiciária da Polícia Civil de investigar os crimes está sucateada, 

o que compromete o sistema de Justiça Penal e, indiretamente, gera a sensação de que o 

governo não atua para enfrentar a criminalidade e a violência. 

 

C – Comparativos de salários dos policiais militares e civis em São Paulo 

 

Desigualdade salarial nas polícias causa impacto na segurança, diz estudo. Diferença de 

remuneração entre a base e o topo da PM é de 15 vezes; pesquisa comparou ganhos das 

forças de segurança do país. 

 

Uma pesquisa inédita sobre as carreiras e os salários das forças de segurança brasileiras 

diz que a distância média de remuneração entre um soldado da PM (Polícia Militar) e um 

coronel – cargo que está no topo da corporação – é de 15,2 vezes. Segundo o estudo, a 

desigualdade na remuneração das polícias afeta o cotidiano dos profissionais, 

principalmente os que estão na base da carreira. 

 

O levantamento faz parte do 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no 

dia 15 de julho de 2021 pelo FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública). Segundo a 

pesquisa, a mediana da remuneração das polícias militares é de R$ 5.655,87. Já a mediana 

de salário nacional de um coronel da PM é de R$ 25.416,16.  

 

O salário de investigador de polícia no Mato Grosso ganha em 2021 R$ 13.967,00 e no 

Distrito Federal R$ 13.756,00, e já em Santa Catarina R$ 13.322,00 e no Paraná R$ 

10.544,00. Para realizar a mesma função, porém em estado proporcionalmente muito 

maior o investigador em São Paulo tem um salário de R$ 5.105,27. 

 

São Paulo tem 40% dos casos de homicídio esclarecido, contra mais de 80% em Mato 

Grosso, Distrito Federal e Santa Catarina. A relação da produção e eficiência está traçada 

quando comparamos com salários. 

 

Já na Polícia Militar enquanto São Paulo paga um salário de R$ 4.699,90 para um 

Cabo/PM, os Cabos/PMs em Tocantins o salário é de R$ 9.391,00 em Goiás R$ 9.080,00 

e Distrito Federal R$ 10.966,42. Um saldado em São Paulo tem salário de R$ 3.287,00. 

 

A disparidade de salários entre os estados brasileiros faz com os nossos melhores 

profissionais vão buscar em concursos públicos dos outros estados melhores 

remunerações. 

 

Além de afetar a produção, as baixas remunerações criam condições de oportunidades de 

vulnerabilidade social para um profissional da segurança que não está seguro socialmente.  

Os policiais militares de São Paulo buscam complementação de renda nos “chamados 

bicos” desprestigiando sua hora de descanso o que leva ao estresse profissional em pouco 

tempo. A qualidade da prestação de serviço é sentida. 
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A falta de incremento da inteligência policial e a baixa elucidação dos crimes afeta 

a democracia constitucional 

 

 

Apenas seis estados que responderam ao Instituto Sou da Paz conseguiram solucionar 

mais de 50% dos casos de homicídio doloso no período analisado: Mato Grosso do Sul 

(89%), Santa Catarina (83%), Distrito Federal (81%), Rondônia (74%), Mato Grosso 

(54%) e Rio Grande do Sul (52%). 

 

Nos demais, prevalece o padrão visto no âmbito nacional: menos de cinco assassinatos 

solucionados a cada 10 cometidos. Compõem essa lista Espírito Santo (49%), São Paulo 

(46%), Minas Gerais (46%), Acre (38%), Pernambuco (35%), Roraima (34%), Paraíba 

(30%), Piauí (29%), Bahia (22%), Rio de Janeiro (14%) e Paraná (12%). 

 

São Paulo, apesar de sua estrutura ser elogiada por outros estados, fatos são que as polícias 

especialistas que atuam na inteligência e investigação, no caso do DHPP – Departamento 

de Homicídio e Proteção à Pessoa encontra-se sem equipamentos adequados, baixo 

número de profissionais, descontinuação de capacitação técnica, por isto não pode atingir 

o patamar de estados como Mato Grosso do Sul Santa Catarina e Distrito Federal. 

 

É fato que a proporção também é diferenciada se comprado a população e a quantidade 

de casos, mas por isto que constamos defasagem no número de agentes policiais e 

equipamentos científicos. 

 

A polícia técnica-cientifica, também se encontra com defasagem de profissionais e 

equipamentos técnicos, o que colabora para que haja baixo esclarecimentos de crimes. 

 

Se os crimes são de roubo ou furto, a apuração e elucidação ainda mais baixas. 

 

"Em 20 anos a Polícia Civil de São Paulo reduziu 10% do seu efetivo, contra um aumento 

de 27% da população paulista e 181% dos crimes de roubos". 

 

Com relação ao déficit, atualmente é de 14.180 profissionais em números absolutos, o 

que representa quase 33,83%, ou seja, mais de um terço do efetivo total. A maioria segue 

o déficit estadual e algumas seccionais chegam a trabalhar com menos da metade dos 

policiais previstos. Em números totais, o Estado tem 27.732 policiais civis, apesar de a 

legislação determinar que a Polícia Civil tenha 41.912 policiais para a atividade em todo 

o Estado. (Fonte:  https://bit.ly/2TsTS5I) 

 

O baixíssimo efetivo para os quase 1,4 milhões de inquéritos policiais instaurados nos 

últimos 10 anos nas delegacias paulistas, nos faz analisar que além de não haver uma 

política de contratação e modernização da polícia civil e cientifica os profissionais por 

diferenças salariais comparativos aos demais estados brasileiros, deixam a carreira. 

 

O Instituto Sou da Paz revela os casos de homicídio em São Paulo que a cada 10 

assassinatos apenas 3 são esclarecidos, o que não determina necessariamente que os 

culpados são presos e condenados. É um índice muito baixo para que haja justiça penal 

dos crimes contra a vida, sendo a vida o bem maior da humanidade com dever do estado 

em proteger. 
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Já os crimes de roubos e furtos estão em ascendência e apenas 2% são esclarecidos, 

causando sensação de impunidade e de “desestado”, ou seja, a sociedade se imagina sob 

a égide da Lei de Talião incentivando o extermínio, execuções sumárias e justiçamentos 

públicos de supostos criminosos, e esta omissão parece ser proposital da gestão que 

desemboca na deseducação da harmonia social retroalimentando os ciclos de violência, 

estimulando a polícia como instrumento de manutenção e ampliação da exclusão social. 

Em linhas gerais a população acaba apoiando a pena de morte, ante ineficiência policial 

contra furtos e roubos justificando a alta letalidade policial. 
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A corrupção nas polícias: resultado do abandono da gestão 

 

 

Entre 2010 e 2020, a Polícia Civil do Estado de São Paulo expulsou 956 agentes da 

corporação. Desses, 329, ou 35%, por corrupção. É o motivo mais recorrente para 

afastamento dos policiais paulistas, seguido de violência, com 136 ocorrências (14%). 

 

Segundo Rafael Alcadipani, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e integrante 

do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o dado é preocupante pois a Polícia 

Civil é responsável pelas investigações de crimes no estado. 

 

“Com corrupção, você esconde crimes, não desmonta quadrilhas, não investiga mais os 

criminosos do estado. Isso não é justificativa, mas a Polícia Civil enfrenta sérios 

problemas de remuneração e estrutura de trabalho. Uma polícia mal remunerada tende a 

ser mais corrupta”, explica Alcadipani. 

 

Os dados, obtidos via Lei de Acesso à Informação pelo coletivo Fiquem Sabendo, 

mostram que há uma redução no número de expulsões por corrupção, em relação ao 

começo da década. Em 2010, foram 71 casos. Esse número cai para 46 em 2011, volta a 

subir em 2012 (57), mas em seguida vive uma queda contínua, 2013 (54), 2014 (25), 2015 

(25), 2016 (7), 2017 (27), 2018 (7), 2019 (6) e 2020 (4). 

 

Para Alcadipani, os dados são inéditos e “não há como determinar, agora, sem uma 

investigação profunda, os motivos para a queda nos índices de corrupção". "Porém, 

corrupção policial é um dos graves problemas do Brasil e precisamos ter um 

enfrentamento sério a esse problema”, argumenta. 

 

Assim como os dados de corrupção, os números gerais de expulsão dos policiais civis 

caíram na última década. Em 2010, 222 agentes foram afastados. Quatro anos depois, 

uma queda acentuada para 72. Agora, em 2020, foram oito, até setembro. 

 

Um dos motivos para a queda de exclusão de policiais envolvidos em corrupção são três 

as principais, entre outros: 

 

Primeiro, o sucateamento da Polícia Civil, logo a corregedoria também padece de 

estrutura e servidores. 

 

Segundo a Polícia Militar não envia os casos para a corregedoria, mas os casos são 

apurados no próprio Batalhão, o que facilita muito eventuais acobertamentos de 

denúncias pelo coleguismo e corporativismo. 

 

Terceiro, os denunciantes não encontram segurança em denunciar policiais envolvidos 

em ações abusivas e ou corruptas, sendo o sistema de denúncia ainda aquém para 

preservar as provas, as testemunhas e vítimas. 
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A falência da segurança pública constitucional - Conclusão 

 

 

Em breve análise é possível concluir que a gestão de Doria na segurança pública foi 

centrada nos seguintes pontos: 

 

I. Sucatear a política pública de segurança, deixando a distante de uma segurança cidadã, 

e evitando gestões modernas com planos e estratégias previamente elaboradas com os 

profissionais e fontes do conhecimento da criminologia, a partir de dados e estudos 

científicos; 

 

II. Enfraquecer os servidores públicos com baixos salários e baixo efetivo nas instituições 

policiais, deixando de serem atividades atrativas; 

 

III. Fechar delegacias para o desestimulo dos cidadãos em buscar proteção e 

enfrentamento a criminalidade que chegue à Justiça, incentivando indiretamente que os 

conflitos sejam resolvidos de forma intracomunitária, ou seja, sem a presença do Estado, 

e estimulando apenas ações ostensivas do polícia militar; 

 

IV. Estimular a transferência da missão de prevenir e proteger para a iniciativa privada; 

 

V. Demarcar acesso à segurança apenas para o setor social de média e alta renda; 

 

VI. Ampliar a falta de acesso das comunidades mais pobres ao sistema de segurança 

pessoal e patrimonial; 

 

VII. Estabelecer e fortalecer relações político partidária com empresários da segurança 

para manutenção do "status quo"; e 

 

VIII. Contribuir com as narrativas de ódio dos setores conservadores que apoiam medidas 

racistas, misógina e homofóbica, sendo que não coíbe estupro, feminicídio, atentados e 

mortes contra comunidades LGBTQIA+ e atentados e mortes da juventude negra 

periférica. 
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Área 

SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO 

 

 

O caos do sistema prisional e a população carcerária 

 

Chegamos a mais de um ano desde a declaração da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) que elevou o estado de contaminação pelo novo vírus Sars-Cov-2 ao estágio de 

pandemia. E nesse contexto, além da crise sanitária, o Brasil está no epicentro de uma 

crise social e política. Não é por menos. A ausência de coordenação do governo federal é 

lamentável e isso fica evidente quando vemos o número de contaminados e mortos pela 

covid-19. 

 

Nesse cenário – de calamidade sanitária, social e política –, e mesmo após as 

recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de 

reduzir de forma efetiva os índices de superlotação do sistema carcerário e evitar 

contaminações em massa nas unidades prisionais (Recomendação nº 62, de 17 de março 

de 2020), o Brasil apresenta a marca de 682 mil pessoas presas no ano de 2021, com um 

total de 241 mil pessoas acima da capacidade do sistema. 

 

Em São Paulo, o número em 2019 foi de 232.219 presos, 62% acima da capacidade do 

que o sistema possui de vagas: 149.689. Em 2020, por ocasião da pandemia houve uma 

redução para 230.198, 56% acima da capacidade do sistema prisional, gerando 

superlotação em todas as unidades do Estado. 

 

A orientação jurídico-política preponderante entre magistradas/os, promotoras/es e 

autoridades penitenciárias, de um modo geral, permanece centrada no encarceramento 

obstinado de uma seleta (e ampla) parcela da população (via de regra, jovens, pobres, 

negros e com baixa ou nenhuma escolarização), mesmo que isso implique evidente risco 

de vida às pessoas presas e à sociedade como um todo. 

 

O Conselho Nacional de Justiça tem procurado acompanhar os casos de contaminação e 

mortes pelo coronavírus em contextos de privação de liberdade, que demonstram um 

aumento ininterrupto desde março de 2020. Com o mesmo propósito, o Monitor da 

Violência apresenta uma sistematização dos dados referentes à covid-19 nas prisões, 

coletados junto às secretarias estaduais de Justiça e Administração Penitenciária. Segundo 

o Monitor, atualmente são 437 óbitos e 77.608 casos da doença entre presas/os e 

servidoras/es dos sistemas penitenciários em todo o Brasil. Não há informações, contudo, 

sobre pessoas infectadas e mortas em delegacias ou repartições policiais. Em São Paulo 

não houve diálogo neste período, dificultando, de fato, obtenção de dados. 

 

Salvo a questão da covid-19, o sistema prisional do Estado se encontra inchado há vários 

anos, trazendo todo tipo de violação aos direitos humanos, da alimentação que vive sendo 

questionada pelas entidades de fiscalização às contendas internas por ocasião da 

superlotação, a administração tem usado o Grupo de Intervenção Rápida (GIR) que toda 

vez que age sugere prática de tortura e violência contra os presos. 

 

Os benefícios, as revisões de penas e as progressões de regimes e solturas que dependem 

da Justiça de Execução são morosos. Os servidores são mal remunerados e lhes faltam 

estrutura e equipamentos. Os presídios são controlados pelo crime organizado, que fazem 
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a gestão social interna estabelecendo regras diferentes das regras formais. A organização 

criminosa possui processo de capacitação de formação de ingresso na facção, dificultando 

a ressocialização dos detentos. A escolarização aos detentos e capacitações são precárias 

e inexiste qualquer ação de educação social para os direitos humanos que leve o preso a 

reflexões ressocializantes. 

 

O governo atual permitiu ingresso de mais religiosos neopentecostais e dificulta a ação 

religiosa da Pastoral Carcerária, criando uma disputa religiosa em decorrência da 

preferência política pelos evangélicos. 

 

A saúde dos presos é precária, haja vista que nem todas as unidades possuem 

equipamentos de saúde adequados para atender emergências, por exemplo, e o governo 

estadual criou dificuldades de fazer conexão com o SUS nos municípios. 

 

O observatório Infovírus aponta uma série de inconsistências e desatualizações das 

informações oficiais referentes à covid-19 nas prisões de diferentes unidades federativas. 

Familiares de pessoas presas chegam a relatar ameaças e constrangimentos a presos/as 

que apresentam sintomas, com o propósito de evitar denúncias e registros de 

contaminação. A Pastoral Carcerária registrou um aumento de mais de 80% nas denúncias 

de violações de direitos de presos/as entre 2020 e 2021, incluindo tortura, agressões e 

falta de assistência médica. 

 

A despeito da necessidade de criar mais vagas para evitar superlotação, o governo tenta 

inovar com a privatização de pelo menos quatro presídios com proposta embrionária. 

Apesar de alertado para o fato de a privatização que pretende fazer não ter funcionado 

nos estados de Minas Gerias e do Amazonas, o governo fechou diálogo inclusive com 

entidades, conforme posicionamento contrário da OAB/SP ao sistema privado. 

 

Muitos presos prestam serviços internamente em convênios com empresas com fito de 

redução de pena e, embora os detentos recebam por isso, a remuneração é baixa e se 

assemelha a trabalho escravo. Não há dados públicos para consulta sobre esta relação com 

as empresas, que não é computada pelo sistema de previdência. 

 

Os gargalos do sistema prisional são muitos, os desafios são muitos, mas o governo atual 

não sinaliza com ações democráticas transparentes e inovadoras, deixando o sistema 

como está há mais de 50 anos. 
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A Fundação Casa e a precária política socioeducativa para os adolescentes 

 

Contribuição do mandato do deputado Teonilio Barba 

 

 

Mesmo com melhorias, a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente (Casa), antiga Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (Febem), 

ainda não tem projeto pedagógico bem definido. Segundo o professor e especialista em 

medidas socioeducativas da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), 

Roberto da Silva, a descentralização das unidades colaborou muito nesse processo. No 

entanto, ainda há desvios. 

 

O pesquisador acompanha a atuação de educadores no sistema de internação e representa 

a USP no Conselho Curador da Fundação Casa. Ele aponta que, apesar de a organização 

seguir o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ela ainda não possui um projeto 

pedagógico de orientação do trabalho dos funcionários que atuam lá dentro. Silva afirma 

que, atualmente, o foco é apenas na assistência ao interno, sem construir uma rede de 

trabalho com as famílias e as comunidades locais. Além disso, não há um 

acompanhamento do jovem após o período de internação. 

 

O pedagogo explica que a falta dessas políticas de inclusão na sociedade é um dos fatores 

que contribuem para a reincidência. O ECA não prevê cuidados àqueles que saíram do 

sistema socioeducativo, o que leva a Fundação a entender que sua responsabilidade acaba 

no momento que o adolescente cumpre as medidas que lhe foram impostas. Nos últimos 

sete anos, o número de regressos ao sistema aumentou progressivamente. Segundo 

relatório exclusivo, cedido pela entidade, cerca de um em cada cinco internos reingressa 

ao sistema. “O jovem fica relegado ao abandono e sem orientação após o cumprimento 

das medidas. Assim, o risco de ele voltar a ser internado é relativamente alto”, aponta. 

 

Silva destaca que a falta de políticas públicas nos diversos setores que trazem dignidade 

aos jovens, como a cultura e a educação, faz com que eles voltem aos mesmos ambientes 

vulneráveis de onde vieram, o que estimula o retorno à delinquência. “Enquanto não for 

possível oferecer alternativas adequadas que constituam opções de escolha para esses 

adolescentes, as taxas de reincidência vão se repetir. E não só isso, mas também a 

passagem deles para o sistema penitenciário quando alcançarem a maioridade. Essa 

realidade é um problema histórico”, explica o educador. 

 

A crítica é que a ressocialização por medidas socioeducativa fica aquém das necessidades 

dos jovens e da sociedade. 
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Área 

EDUCAÇÃO 

 

 

Municipalização e descentralização da educação básica no Estado de São Paulo 

 

Contribuição do mandato da deputada Professora Bebel 

 

 

O processo de municipalização e descentralização da educação básica iniciou-se em 1995 

com a então secretária Rose Neubauer, no primeiro governo de Mário Covas. Desde 

então, os municípios passaram, progressivamente, a assumir o primeiro ciclo do ensino 

fundamental, além do que determinou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei federal 9.394/1996), a educação infantil. Em vista do processo contínuo, a mais de 

quatro décadas, os munícipios são obrigados a absorver as demandas do ensino 

fundamental e Educação de Jovens e Adultos (Eja). 

 

Além disso, anualmente, há uma transferência para as redes municipais dos custos da 

alimentação escolar e do material didático, sem que o Estado conte com programa ou 

política específica para a primeira infância. Neste sentido, para que as responsabilidades 

sejam mais equitativas, o Conselho Nacional e o Fórum Estadual de Educação buscam 

construir uma articulação entre União, estados e municípios para a construção de um 

Sistema Unificado da Educação Básica, há mais de 20 anos. 

 

“Previsto na Constituição Federal – Emenda Constitucional 59/2009 – e sendo 

uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) para o ciclo atual, que vai 

até 2024, o Sistema Nacional de Educação, atualmente em discussão no 

Congresso Nacional, prevê a cooperação e a colaboração interfederativa em 

benefício da educação. E apesar de sua trajetória histórica, desde o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova de 1932 até os muitos debates a respeito dele nos 

dias atuais, a elaboração final das suas normas é complexa e, ao mesmo tempo, 

urgente.”1 

 

Os resultados das avaliações de aprendizagem e dados de pesquisas evidenciam que a 

política de municipalização da educação básica não surtiu efeito em termos de qualidade 

do ensino e atendimento às necessidades educacionais da população. A solução para esses 

problemas pode ser encontrada no Plano Estadual de Educação (PEE), que vem sendo 

ignorado pelos governos tucanos. 

 

No PEE encontram-se as determinações para que seja criada instância de articulação entre 

o Estado e os municípios, visando a concretização do regime de colaboração definido na 

Constituição Federal, na perspectiva da criação dos Sistema Estadual de Educação. Desde 

o início de sua vigência, em 2016, o governo não deu impulso a uma política consistente 

de avaliação e monitoramento, visando o cumprimento das metas pactuadas num 

documento que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa naquele ano. 

  

 
1 Sistema Nacional da Educação:os debates e a importância da regulamentação prevista no PNE, disponível 

em: <https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/>. 

https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/
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A atual política de desconstrução da educação pública de qualidade em São Paulo 

e em todo o Brasil 

 

Contribuição do mandato da deputada Professora Bebel 

 

O Plano Nacional de Educação (2014-2024) e o Plano Estadual de Educação do Estado 

de São Paulo (2016-2026), documentos que deveriam orientar as diretrizes das políticas 

públicas, vêm sendo totalmente ignorados na definição das políticas de educação, tanto 

no âmbito federal quanto no estadual. 

 

No Estado de São Paulo, o programa em curso do governo João Doria/Rodrigo Garcia, 

tendo como executor o ex-secretário Rossieli, assemelha-se ao que está sendo executado 

pelo presidente Jair Bolsonaro e orienta-se por políticas privatistas e excludentes. 

 

Ações recentes contrárias às diretrizes dos planos nacional e estadual de educação 

 

1) A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 2017-2018, de caráter meritocrático e 

alinhada ao neoliberalismo, favorece interesses de grupos empresariais na definição de 

políticas públicas, em que a educação é tratada como mercadoria e objeto de negócios 

privados. 

 

2) Grandes cortes orçamentários têm provocado reduções dos recursos para a educação, 

cada vez mais exíguos e situados muito abaixo do que deveriam ser em face das carências 

históricas da educação brasileira, em particular nestes momentos de crise sanitária, 

econômica e social. 

 

3) O Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 2022 propõe para a educação infantil 

conteúdos precoces e fragmentados. 

 

4) As orientações de cunho neoliberal para a formação de professores, expressas na 

Resolução CNE/CP nº 2, de 20/12/2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional 

Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC- Formação), 

concebem a função do professor como mera ação tecnicista e retiram a capacidade 

reflexiva e emancipatória da atividade docente. 

 

5) A reforma do ensino médio retoma o velho percurso fragmentado e aligeirado, com a 

flexibilização curricular e escolha de itinerários formativos pelos estudantes. 

Desconsidera que as escolas não dispõem de meios e recursos para as mudanças e as 

necessidades formativas dos estudantes e docentes. Desse modo, mais uma vez, posterga-

se, para o conjunto da população, o direito ao "o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho", conforme prevê 

o artigo 205 da Constituição Federal de 1988. 

 

6) A falência das universidades e dos institutos federais se aprofunda, enquanto se 

alastram, cada vez mais, as redes de estabelecimentos privados. A nomeação autoritária 

de reitores de universidades federais contraria a tradição democrática de o presidente da 

República nomear o primeiro nome da lista tríplice, decorrente da consulta interna à 

comunidade acadêmica. O ataque à autonomia e à gestão das universidades públicas 

tornou-se prática permanente dos atuais governos federal e estadual. 
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7) Há frequentes tentativas de interromper os programas de ações afirmativas, de 

inclusão, de assistência e de permanência estudantil, como se pode constatar em projetos 

de lei que anseiam pelo fim da Lei 12.711/2012, conhecida como Lei das Cotas no Ensino 

Superior, e por alterações no Decreto 7.234/2010, que instituiu o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES). 

 

8) O apoio do governo e de políticos às pautas defendidas pelo movimento “Escola sem 

partido”, que, movido por motivações ideológicas, visa instaurar nas escolas a censura ao 

trabalho dos professores e abrir espaço à perseguição política, coibindo o 

desenvolvimento do pensamento crítico. 

 

9) Tentativa de introduzir como dispositivo legal a educação domiciliar, conhecida como 

homeschooling, sob a alegação de um suposto direito da família de educar seus filhos 

conforme suas convicções. Esse modelo priva crianças e jovens da experiência de 

socialização na escola, da convivência com diferentes culturas e crenças e de vivências 

de respeito à diversidade e abre espaços para o crescimento do fundamentalismo religioso 

e dos preconceitos. 

 

10) A criação de escolas cívico-militares na própria estrutura da educação pública, 

pautadas em projetos pedagógicos autoritários, introduz mecanismos de intimidação e 

violência contra os estudantes, o que contraria a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes 

e Bases (Lei federal 9.394/1996), que estabelece, no artigo 3º, os princípios da liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, o 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o respeito à liberdade e apreço à 

tolerância. 

 

11) O governo recusa-se a financiar o acesso gratuito à Internet para estudantes em 

situação de vulnerabilidade social, fato que evidencia ainda mais as desigualdades em 

nosso país, assim como o não fornecimento de subsídios federais para outras melhorias 

da infraestrutura das escolas no retorno às aulas presenciais. 

 

12) Observa-se o desmonte total das políticas federais indutoras da educação integral em 

jornada ampliada na educação básica, que haviam atendido em torno de 60 mil escolas e 

mais de sete milhões de estudantes. 

 

13) O negacionismo e o desprezo pela vida humana são difundidos pelo governo federal 

e minimizados pelo governo estadual, que, mesmo diante da gravidade da covid-19, fez 

insistentes tentativas de volta às aulas no Estado de SP, em plena pandemia, mesmo sem 

a vacinação completa e com as deficiências sanitárias das escolas estaduais. 

 

14) Como se não bastasse o projeto atual para educação no Estado ser orientado por 

políticas privatistas e excludentes, ainda temos como pontos críticos: 

 

a) Ausência de uma metodologia de avaliação e de monitoramento conjunto da 

Assembleia Legislativa, do Fórum Estadual de Educação e da União dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime) para o acompanhamento da 

execução do Plano Nacional e Estadual de Educação; 
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b) Os debates sobre o conceito de território e participação dos municípios nas 

decisões do Estado sobre as políticas educacionais são inexistentes; e  

 

c) Com sistema de gestão centralizado, as Diretorias de Ensino do Estado de São 

Paulo estão restritas a decisões puramente administrativas. Tornaram-se mero 

braço executor das ações, previamente definidas pelo secretário da Educação, 

referentes à alimentação, ao transporte e à documentação escolar. 

 

15) Não se avançou na implantação de um Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundeb. Seus representantes no âmbito do poder público foram nomeados seis 

meses depois da entrada em vigor da Lei 14.113/2020, que regulamentou o fundo. Não 

há qualquer destaque para este importante órgão de controle social, o que mostra o viés 

autoritário e tecnocrático da gestão tucana à frente do Estado. 

 

16) No contexto de todas essas políticas retrógradas, é necessário registrar a 

extraordinária vitória conquistada pelos educadores e pelo povo brasileiro, que foi a 

institucionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente como política de 

Estado, assegurada na Constituição Federal, com verbas e alcance ampliados, da 

educação infantil ao ensino médio, com todos os seus níveis e modalidades. 

 

 

Aversão ao diálogo e à socialização do controle e da gestão das políticas públicas 

 

Está em curso a destruição da educação pública no Estado de São Paulo. Os sucessivos 

governos do PSDB, de forma autoritária, dilapidaram o patrimônio público, extinguiram 

e privatizaram serviços públicos, atacando os direitos da população, da classe 

trabalhadora e dos servidores públicos. 

 

A ação destruidora e excludente de Doria/Rodrigo Garcia atinge brutalmente a educação. 

No ano passado, não houve investimentos e melhorias no setor. Entretanto, o governo 

gerou superávit de R$ 7,7 bilhões, em 2020, e fechou aquele ano com mais de R$ 19,9 

bilhões. Em 2021, o governo paulista teve superávit orçamentário de R$ 5,9 bilhões e o 

superávit primário foi de R$ 41,9 bilhões. João Doria, por meio do secretário Rossieli 

Soares, direcionou recursos apenas para seus projetos eleitoreiros, deixando à míngua os 

profissionais da educação – com baixos salários, sobrecarga de trabalho e péssimas 

condições de trabalho, assim como a rede estadual de ensino de forma geral. 

 

O governo João Doria/Rodrigo Garcia antecipa em São Paulo medidas adotadas por 

Bolsonaro em nível nacional. Programas e projetos excludentes na rede estadual de 

ensino, cujo objetivo não é a promoção de uma educação de qualidade, mas a geração de 

resultados quantitativos que possam ser apresentados na campanha eleitoral de 2022. A 

par disso, o governo paulista privilegia os interesses econômicos de grupos empresariais, 

atendendo suas demandas relativas à formação e capacitação de determinados tipos de 

mão de obra para o mercado de trabalho. 

 

Para tanto, Doria e Rossieli direcionaram recursos do conjunto das escolas estaduais e 

dos profissionais da educação para o programa de ensino integral, denominado “novo” 

ensino médio. Projetos como Novotec e Ejatec são exemplos dos programas tecnicistas e 
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aligeirados que estão sendo aplicados no ensino médio e na educação de jovens e adultos, 

modelo também replicado na concepção e implementação de escolas cívico-militares. 

 

Em todos esses programas, há a participação de consultorias privadas vinculadas ao 

PSDB e de instituições de perfil neoliberal, que não apenas usufruem de recursos públicos 

como também imprimem suas concepções ideológicas na educação pública estadual. 

  



100 
 

O “novo” ensino médio já nasce velho 

 

Contribuição do mandato da deputada Professora Bebel 

 

 

O governo Doria/Rodrigo Garcia está implementando a reforma do ensino médio no 

Estado de São Paulo a toque de caixa, sem nenhum diálogo com professores, estudantes, 

pais e comunidade, o chamado “novo” ensino médio é um exemplo de programa que não 

atende as necessidades do jovem da periferia e de suas famílias. Fruto da Medida 

Provisória 746/2016, iniciativa do governo Temer, que impôs a reforma do ensino médio 

conduzida por Rossieli Soares, então ministro da Educação. 

 

O governo Bolsonaro completou a tarefa que Temer não conseguiu concluir, realizando 

as alterações na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A redução da base comum e 

ampliação da parte diversificada permitem a introdução de conteúdos e de projetos que 

se destinam a formar profissionais de baixa qualificação e remuneração para atender as 

necessidades do chamado mercado de trabalho. A esse contingente da força de trabalho 

somam-se os “empreendedores”, denominação dada pelo ultraliberalismo aos que são 

excluídos do trabalho formal e têm que se virar por conta própria. 

 

Sob a ilusão dos “itinerários formativos”, pelos quais, teoricamente, o estudante estaria 

exercendo seu protagonismo e construindo seu “projeto de vida”, o governo, na realidade, 

nega aos jovens seu direito de acesso ao conhecimento e à sua formação como sujeitos 

dotados de autonomia intelectual e cidadãos plenos de direitos, capazes de decidir seu 

futuro pessoal, educacional e profissional. 
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O Programa de Ensino Integral (PEI) 

 

Contribuição do mandato da deputada Professora Bebel 

 

 

A escola de tempo integral do ex-governador João Doria e do secretário da Educação, 

Rossieli Soares, é um produto de marketing. Ela é excludente, pois tira do aluno 

trabalhador (ensino médio) a oportunidade de estudar. Estudante que trabalha não pode 

permanecer sete ou nove horas na escola. Na maior parte das vezes, a implementação da 

escola de tempo integral resulta na extinção do período noturno fazendo com que muitos 

alunos parem de estudar. 

 

Esse programa foi ampliado sem nenhum critério ou discussão no âmbito da gestão 

democrática da educação, atingindo quase duas mil escolas – com previsão de chegar a 

quase três mil no final de 2022. Muitas escolas sem estrutura adequada até mesmo para o 

ensino regular fazem parte do Programa de Ensino Integral (PEI), pois a vontade da 

comunidade foi manipulada ou até mesmo ignorada pela Secretaria de Educação. 

 

A escola de tempo integral, na concepção de uma educação integral, precisa ter 

infraestrutura e espaços adequados, o que a maioria das unidades já convertidas não tem, 

e as vagas atender primeiramente a demanda do primeiro ciclo do ensino fundamental e 

educação especial. 

 

Sem concursos para essa modalidade, os professores são contratados “por perfil”, 

desrespeitando o Estatuto do Magistério e a lista única de classificação. São submetidos 

a jornadas abusivas de trabalho e a avaliações anuais e ficam sujeitos a ser excluídos do 

projeto. A contrapartida para a adesão dos professores à escola de tempo integral é uma 

gratificação de 75%, que cessa com a exclusão e não se incorpora ao salário nem incide 

sobre benefícios da carreira e aposentadoria. Com a sanção da Lei Complementar 

1374/2022, essa gratificação passa a ser de R$ 2 mil para professores e de R$ 3 mil para 

gestores. 
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Valorização e formação dos profissionais da educação 

 

Contribuição do mandato da deputada Professora Bebel 

 

 

Um dos maiores ataques já feitos pelos governos do PSDB aos profissionais do magistério 

veio com a Lei Complementar 1.374/2022, que institui de forma “opcional” o pagamento 

por subsídio, uma forma inadequada de remunerar servidores públicos concursados. Na 

prática, essa lei desmonta a carreira do magistério, retirando direitos conquistados, 

substituídos por formas de evolução funcional – ainda dependentes de regulamentação – 

que não valorizam experiência e tempo de serviço e instituem avaliações subjetivas de 

“competências” e “habilidades”. 

 

Com a “nova carreira”, o governo Doria/Rodrigo Garcia quer submeter os professores a 

avaliações anuais para que tenham direito a qualquer melhoria salarial. Com a Lei 

Complementar 1.361/2021, Doria iniciou o processo de bonificação por resultados para 

os servidores, que significa flexibilização dos salários, redução em 10% os salários dos 

professores temporários em caso de greve “que ultrapasse o limite do razoável ou seja 

considerada ilegal pela justiça”. 

 

A ampla possibilidade de contratação de temporários, na verdade, dificulta a realização 

de concursos públicos e a estabilidade dos servidores. A medida adotada por João Doria 

antecipa o que Bolsonaro pretende implantar em nível nacional: deixar os governantes 

livres para contratarem e demitirem a seu bel-prazer. 

 

É preciso mencionar ainda que, se a situação salarial e profissional dos professores é 

muito ruim, a dos funcionários das escolas é ainda mais dramática. Grande parte recebe 

remuneração abaixo do salário mínimo. As condições de trabalho são alarmantes. As 

terceirizações no setor são elevadíssimas. Após longo período sem concursos públicos, 

os aprovados no mais recente deles são nomeados para ocuparem seus cargos. 

 

As iniciativas do governo Doria/Rodrigo Garcia demonstram claramente o alinhamento 

das políticas no âmbito federal e estadual, indo ao encontro das medidas do governo 

federal, como a Emenda Constitucional 95/1996 (novo regime fiscal), a Lei 13.467/2017 

(reforma trabalhista), PEC 6/2019 (reforma previdenciária), a Lei Complementar 

173/2020 (permitiu a estados e municípios receberem recursos federais para o combate à 

pandemia), a PEC 32 (reforma administrativa: liberação das terceirizações), e o programa 

de privatizações. 
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Uma análise da “nova carreira” para professoras e professores do Estado de São 

Paulo 

 

Contribuição do mandato da deputada Professora Bebel 

 

 

A “nova carreira” para professoras e professores do Estado de São Paulo está 

fundamentada nos projetos de lei complementar já aprovados pela Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo: PLC 2/2022, transformado na Lei Complementar 1.373/2022, 

que dispõe sobre os vencimentos e salários dos servidores que especifica, e dá 

providências correlatas; e PLC 3/2022, Lei Complementar 1.374/2022, que institui o 

Plano de Carreira e Remuneração para os professores de ensino fundamental e médio da 

Secretaria da Educação. 

 

Os PLCs 2 e 3 foram enviados pelo à Assembleia Legislativa pelo ex-governador Doria 

em fevereiro de 2022, consolidando outras alterações privatistas na legislação brasileira 

e paulista como a Lei 17.205/2019 (Precatórios), a EC 49 e a Lei Complementar 

1.354/2020 (reforma da previdência), a Lei 17.293/2020 (reforma administrativa), o 

arrocho salarial, a ausência de concursos e redução de servidores, a ampliação da gestão 

por OSs, a queda no investimento na saúde e a Lei 1.361/2021 (bonificação por 

resultados). 

 

Na Assembleia Legislativa, os PLCs tramitaram, como de praxe, em regime de urgência 

e foram aprovados por diferença de apenas um voto. 

 

Em meio a luta dos professores e professoras pelo aumento salarial, o então governador 

Doria e seu secretário Rossieli Soares propuseram um desmonte ainda maior na carreira 

do magistério estadual que sempre teve salários abaixo do piso nacional como podemos 

ver na tabela que segue: 

 

 

 
 

 

O subsídio na carreira do magistério e servidores 

 

• As carreiras que recebem por subsídios, em geral, possuem limitações de 

quantidade de vagas em cada faixa salarial, condicionando a promoção à 
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existência de vaga, o que certamente emperrará as progressões, pois para atingir 

o teto da carreira o servidor terá de esperar a aposentadoria de outro, e assim 

sucessivamente. 

 

• Os servidores mais antigos que acumularam vantagens legalmente previstas ao 

longo dos anos, cujo subsídio venha a superar o valor fixado em lei, perderão com 

a troca de carreira. 

 

• A impossibilidade de implantação de adicionais. 

 

• A opção política do governo tem sido a ampliação da contratação de 

professoras/es temporários (categoria O).  Na “nova carreira” há dúvidas se estas 

categorias passarão a efetivos após o indicado estágio probatório de três anos, 

aliás, como consta da PEC 32, em tramitação no Congresso Nacional; 

 

• Definição dos parâmetros para evolução por desempenho e desenvolvimento 

estão em aberto e indicadas que serão “construídas com os professores.” Como? 

Quais os instrumentos e como se dará a participação da categoria? 

 

• Por que a opção pelo mestrado e doutorado profissionalizantes, que adicionam 

mais percentuais de ganho segundo a proposta do governo? 

 

Adesão do magistério 

 

• Indicação de adesão individual à “nova carreira” irá gerar distorções e confusão. 

 

• Referências de países citadas para a proposta são díspares (de China ao Chile, 

passando por Cingapura e Coreia do Sul) e ignoram que o papel do Estado como 

planificador de projeto nacional de industrialização e produção de conhecimento 

é histórico, vem de décadas e orienta a educação (China e Coreia do Sul).  

Somente poderiam ser possíveis tais comparações se o Estado de São Paulo (e o 

Brasil como um todo) tivesse definido um projeto de desenvolvimento semelhante 

àqueles países. 

 

Remuneração variável 

 

• Abonos, bônus têm sido a lógica das propostas do governo do Estado para a 

remuneração dos servidores. 

 

• A “nova carreira” proposta abre possibilidades para a ampliação ainda maior da 

remuneração variável para as/os docentes, em função da opção pelo subsídio e da 

ainda não detalhada indicação de “meritocracia” para a progressão. 

 

• A remuneração variável impacta o padrão de renda futuro das/dos docentes após 

a aposentadoria, situação em que se viverá cada vez mais tempo dada a ampliação 

da expectativa de sobrevida. 

 

PLC 37/2021: abono Fundeb 
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• O valor do abono não será incorporado aos vencimentos ou ao subsídio para 

nenhum efeito, bem como não será considerado vantagem pecuniária e sobre ele 

não incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica. 

 

• Considerando que o valor para salários alocados na Secretaria da Educação neste 

ano está em R$ 10,6 bilhões, o valor anunciado como abono (R$ 1,55 bilhão) 

representaria acréscimo de 14,6% para servidoras e servidores ativos. 

 

• Os R$ 1,55 bilhões correspondem a 14,6% da previsão inicial de vencimentos 

para o pessoal ativo, ou seja, o que poderia ser concedido como aumento salarial 

para servidoras e servidores da educação. 

 

• Como sabemos que boa parte dos aposentados tem paridade, se considerarmos o 

reajuste incluindo os aposentados, o percentual seria de 6,9%. 

 

• Importante recordar que ainda que, por conta da legislação emergencial 

decorrente da pandemia, Estados estão desobrigados de conceder reajustes de 

vencimentos aos servidores. 

 

• Segundo dados levantados pelo Dieese, de 2016 a 2020, o valor do bônus da 

Secretaria de Educação soma cerca de R$ 1,6 bi. 

 

• Segundo os estudos do Dieese e da Apeoesp, se o montante de R$ 1,6 bilhões 

tivesse sido incorporado aos salários, o aumento médio teria sido de 9%. 

 

 

 
 

PEB I PEB II PEB I PEB II

2016 2.086,94                2.415,89                2.123,40                2.458,09                

2017 2.086,94                2.415,89                2.160,49                2.501,03                

2018* 2.233,02                2.585,00                2.352,11                2.722,86                

2019 2.233,02                2.585,00                2.393,20                2.770,42                

2020 2.233,02                2.585,00                2.435,01                2.818,82                

201,99                   233,82                   

9,05% 9,05%
*O reajuste de 7% conseguindo em 2018 pelos profissionais do magistério doi considerado neste 

cálculo. O percentual do reajuste foi somado ao aumento médio do bônus no ano.

Fonte : Dieese/Subseção APEOESP

Elaboração: Dieese/Subseção APEOESP

Data da elaboração: fev/2022

Salário Base (em R$) Aumento médio - (em R$)

Diferença do bônus incorporado: em R$

Diferença do bônus incorporado: em %

Ano

Aumento médio com bônus ao salário (1,75%)

em R$
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Sobre a “nova carreira” 

  

• Valorização da carreira exige também a formação e a participação da categoria 

para definição de temas estruturais que afetam o magistério em São Paulo. 

 

• A meta 17 do Plano Nacional e do Plano Estadual de Educação, que se referem 

ao piso nacional, estão longe de ser atendidas. 

 

Neste sentido, temos muitas questões em aberto, o necessário é o estabelecimento urgente 

de um processo de negociação coletiva envolvendo os sindicatos, com acesso a dados 

para formulação de propostas alternativas. 

 

O ex-governador de São Paulo, João Doria, criou uma narrativa de que concedeu 73% de 

reajuste salarial. Um reajuste fictício. O que o magistério efetivamente terá é um subsídio 

inicial fixo em R$ 5 mil para jornada de 40 horas semanais de trabalho.  Sendo que, quanto 

maior for o salário atual do professor, menor será seu percentual de reajuste na “nova 

careira”. 

 

Deve-se considerar que, com o subsídio inicial de R$ 5 mil, as professoras e os 

professores passarão a pagar Imposto de Renda pelo percentual de 27,5%. Sendo assim, 

o valor mensal líquido a receber não passará muito de R$ 3,7 mil, apenas com o desconto 

do IR. Ocorrendo também maior desconto para o Iamspe. Todos os servidores estaduais 

serão enquadrados em alíquota mais alta de desconto previdenciário. 

 

Além desses descontos, quem optar pelo subsídio abrirá mão de adicionais que poderiam 

melhorar o salário a cada novo reajuste. Sabendo que a política de reajustes para o 

subsídio é apenas e tão somente a evolução inicial em três anos e depois a cada dois anos, 

caso o professor e a professora sejam aprovados em todas as avaliações, cujos critérios e 

instrumentos não são conhecidos, já que não foram aprovados pelas novas leis 

complementares e, portanto, não se sabe quais são e como serão executados. 

 

A “nova carreira” prevê que a totalidade da jornada seja exercida na escola, com horas-

aula de 60 minutos. Nos dias atuais, um professor com jornada de 40 aulas semanais 

trabalha 32 aulas de 45 minutos na escola e passará a trabalhar 40 aulas de 60 minutos na 

escola. 

 

Essas medidas deixam evidente que o subsídio de R$ 5 mil não remunera 

proporcionalmente o aumento de trabalho exercido na escola pelo professor na dita "nova 

carreira". 

 

Categoria Rendimento médio

Outros profissionais R$ 5.592,11

Professores Estaduais R$ 3.555,42

Reajuste Necessário 57,30%

Elaboração: Dieese/Subseção APEOESP

Data da elaboração: fev/2022

Fonte: IBGE (PNAD Contínua) e DIEESE/SP

Dados de outubro de 2021
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A categoria, após amplo estudo realizado pela Apeoesp e especialistas de políticas 

públicas de educação, afirma que “aumento real” só existe quando há aumento concreto 

de remuneração pela mesma carga de trabalho, e isso efetivamente não há neste engodo 

chamado de “nova carreira”. 

 

Os problemas dessa “nova carreira” não se limitam aos que apontamos aqui.  Ela, por 

exemplo, não beneficia os professores aposentados, que ficarão sem nenhum tipo de 

política salarial, assim como os professores que não aderirem. Os professores temporários 

(categoria O) serão enquadrados automaticamente na renovação de seus contratos, mas 

ficarão estagnados na faixa inicial, pois o governo se recusa a estabelecer uma política 

justa de contratação desses profissionais. 

 

A Apeoesp vem alertando a categoria para que fique atenta “a todas as falsas promessas 

embutidas nessa proposta, baseada inclusive na experiência de estados que já passaram e 

passam por essa mesma situação, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo”. 

 

O reajuste proposto pelo sindicato é de 33,24% correspondente ao piso salarial nacional 

e o aperfeiçoamento da nossa carreira, não o seu desmonte. 
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O governo Doria e a educação no Estado de SP em tempos de pandemia 

 

Contribuição do mandato da deputada Professora Bebel 

 

 

A gestão da educação pública pela Secretaria de Estado da Educação durante a pandemia 

abandonou tanto os profissionais do setor quanto os estudantes. Os primeiros, foram 

submetidos a longas jornadas de trabalho sem apoio técnico e pedagógico adequado e os 

segundos não obtiveram do governo do Estado condições de acesso às atividades remotas, 

dependendo, tanto quanto os professores, de seus próprios meios. O resultado foi a 

simples exclusão de amplas parcelas dos estudantes do processo educativo, sem que a 

Secretaria da Educação tenha tomada medidas efetivas para a recuperação da 

aprendizagem. Fez-se mais do mesmo: atuar de forma reativa, sem o adequado 

planejamento que uma agenda tão importante recomenda. 

 

Ainda persiste um alto número de profissionais da educação afetados por contágios, 

adoecimentos e óbitos, evidenciando que centenas de vidas foram colocadas em risco pela 

pandemia da covid-19. O retorno às aulas, sem medidas adequadas, contribuiu para o 

descontrole e o alastramento da contaminação de crianças e adolescentes. 

 

Mobilização, greve sanitária e luta por vacina para todos 

 

Se observarmos as questões de infraestrutura, o problema é ainda maior. O Instituto dos 

Arquitetos do Brasil (IAB) e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese) realizaram, por solicitação da Apeoesp, estudo sobre a 

infraestrutura das escolas da rede estadual de São Paulo. Os dados indicam que 99% das 

unidades escolares não possuem enfermaria, consultório médico ou ambulatório. O 

estudo aponta, ainda, que 82% das escolas estaduais não têm mais de dois sanitários para 

uso dos estudantes. 

 

“Em resposta às demandas da pandemia, mas também visando a constituir um espaço 

permanente de apoio à saúde dentro da escola, faz-se necessário que todas as edificações 

tenham um ambulatório ou um espaço de acolhimento, onde possam ser realizados 

atendimentos de primeiros socorros e isolamento de pessoas que apresentem sintomas 

durante sua permanência na escola, sejam estes da covid-19 ou de quaisquer outras 

enfermidades”, diz o relatório divulgado em agosto de 2020 pela Apeoesp, pelo IAB e 

pelo Dieese. 

 

A crise sanitária e a pandemia 

 

A omissão do governo do Estado fica explícita quando se atenta para os orçamentos de 

2020, 2021 e 2022. A lógica privatista diante das questões sociais da saúde e da educação 

tornam evidente a preponderância da dinâmica capitalista no orçamento público e o 

consequente acirramento das desigualdades, da concentração de renda e da exclusão 

social. 

 

A Secretaria da Educação congelou e reduziu valores referentes a reformas das escolas, 

distribuição de material didático, conectividade e apresentou planos de retomada das 

aulas, infringindo e desconsiderando as condições sociais, econômicas e culturais da 
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comunidade educativa. Todas as ações foram tomadas sem o devido diálogo com a 

sociedade civil e organizações ligadas à educação. 

 

A educação fundamental para todos, garantida como direito pela Constituição Federal, 

não pode, em caso de crise, ser simplesmente transferida para o ambiente doméstico, sem 

a preocupação com o acesso e a qualidade. 

 

Doria e o secretário da Educação Rossieli vangloriaram-se por ter o Estado de São Paulo 

sido o primeiro a vacinar seus professores, sem mencionar a luta em defesa da vida 

protagonizada pela categoria, que realizou a primeira greve virtual. 
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A política de alimentação escolar foi uma das áreas mais afetadas 

 

Contribuição do mandato da deputada Professora Bebel 

 

 

O Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é responsável pela oferta de 

alimentação escolar para todos os estudantes da educação básica pública, atendendo cerca 

de 41 milhões de estudantes, com repasses financeiros aos 27 estados e 5.570 municípios, 

da ordem de R$ 4 bilhões anuais. 

 

Para milhares de estudantes, a alimentação escolar é a única ou a principal refeição do 

dia. Para grande parte dos estudantes das escolas públicas, alimentação escolar é item 

imprescindível para a aprendizagem. São crianças oriundas de famílias muito pobres e 

muitas vezes sua única alimentação substancial ocorre na unidade escolar. 

 

Entretanto, os governos do PSDB negligenciam a alimentação escolar. No governo 

Doria/Rodrigo Garcia, essa negligência chegou ao ápice, com gestão irregular, 

distribuição desigual da alimentação entre escolas e regiões, merenda seca (bolacha e 

suco). 

 

Por lei, as prefeituras e estados têm a obrigação de gastar, no mínimo, 30% dos recursos 

previstos para a alimentação escolar, na compra de alimentos da agricultura familiar, o 

que representa R$ 1,2 bilhão/ano, utilizados na compra de alimentos frescos e 

minimamente processados, favorecendo tanto a saúde dos estudantes, quanto os circuitos 

curtos e locais de abastecimento. 

 

Porém, em pesquisa realizada em 2020 pelo Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional (FBSSAN) houve uma drástica redução das compras de 

alimentos da agricultura familiar, apesar da autorização feita pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Escolar (FNDE/MEC) para que os recursos do programa fossem 

utilizados para a distribuição de cestas de alimentos aos escolares. 

 

A prova é que, em pesquisa realizada pelo Fórum, em 2019, aproximadamente 4,5 mil 

produtores de alimentos, organizados em 168 grupos produtivos, tiveram um rendimento 

de aproximadamente R$ 27 milhões. Até setembro 2020, os mesmos coletivos venderam 

o equivalente a apenas R$ 3,6 milhões o que, em grande parte, corresponde a vendas feitas 

antes das medidas de isolamento social. 

 

Para além da perda na quantidade e qualidade da alimentação das crianças e adolescentes 

das escolas públicas, agricultores e agricultoras deixaram de entregar seus produtos na 

escola, o que acarretou a perda da renda e o desperdício de alimentos, justamente em um 

momento em que cresce a pobreza e a fome, aumentando a vulnerabilidade social nas 

regiões mais pobres do país. 

 

No Estado de São Paulo não foi diferente, rapidamente e rompendo com os critérios 

garantidos por lei referente a alimentação escolar, seja de oferta para todos os alunos 

matriculados e alimentação de qualidade, o governo do Estado criou “um vale refeição 

de 50 reais” que precariamente possibilitava a compra de alimentação apenas aos alunos 

que comprovassem necessidade. 
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Irregularidades na alimentação escolar 

 

Agravando o descaso com a alimentação escolar, o Tribunal de Contas do Estado 

investiga denúncias de envio de alimentos estragados para unidades escolares, com base 

em denúncias de servidores e professores de pelo menos 100 escolas estaduais. 

 

O setor foi alvo de inquérito policial e de CPI em 2016, pelo desvio de pelo menos R$ 8 

milhões, durante a gestão do ex-secretário Herman Voorwald, num esquema que 

envolveria funcionários da pasta da Educação, da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento e até mesmo do Palácio dos Bandeirantes. Não houve conclusão das 

investigações e ninguém foi punido. 

 

O Conselho Estadual de Alimentação Escolar ressente-se da falta de transparência e de 

estrutura para realizar uma fiscalização eficaz. 

 

De fato, não há uma política de alimentação escolar no Estado de São Paulo e o Programa 

Estadual de Alimentação Escolar, proposto pela deputada Professora Bebel (PT) e 

aprovado pela Assembleia Legislativa foi vetado por João Doria. 
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Escolas abandonadas e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

 

Contribuição do mandato da deputada Professora Bebel 

 

 

Um gravíssimo problema, que se tornou ainda mais evidente durante a pandemia, é o 

abandono das escolas estaduais, do ponto de vista estrutural. Grande parte dos prédios 

das unidades escolares tem mais de 50 anos, sendo alguns deles centenários. Entretanto, 

não existe nenhuma política de manutenção, recuperação e modernização dessas 

instalações. 

 

Em face das necessidades decorrentes dos protocolos de segurança sanitária, a epidemia 

deixou claro que as escolas públicas não possuem ventilação adequada, que as áreas 

comuns são insuficientes e que os espaços para circulação são deficitários, além de 

praticamente não haver iluminação natural em grande parte delas. 

 

Entre outros dados relevantes, o Manual Técnico Para Escola Saudáveis, produzido pela 

Apeoesp por meio do Instituto dos Arquitetos do Brasil – seção São Paulo e Dieese, 

mostra que, do total de 5.209 unidades escolares mapeadas, 82% não têm mais do que 

dois sanitários para uso dos estudantes; cerca de 11% das escolas estaduais ainda não têm 

pátio onde os alunos passem o intervalo entre as aulas; 13% não dispõem de quadra ou 

espaços poliesportivos; 48% delas que não têm banheiro acessível para pessoas com 

algum tipo de deficiência. O estudo também indicou que pelo menos 93,4% das turmas 

teriam de ser adequadas para obedecer ao distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os 

alunos, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), durante a pandemia, o 

que demonstra que as salas são pequenas e, também, que existe superlotação das turmas. 

 

O Estado de São Paulo vem rotineiramente gastando valores abaixo dos definidos no 

orçamento para construção, manutenção e reformas das escolas. Além disso, é necessário 

examinar o papel e a eficiência da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), 

pois há constantes atrasos e interrupções nessas obras, além de resultados duvidosos. 

Muitas reformas não passam de intervenções superficiais, que não resolvem os problemas 

estruturais. 

 

Não houve, por parte de sucessivos governos do PSDB, nenhuma iniciativa para a 

formulação de um projeto arquitetônico para as escolas que esteja de acordo com as 

inovações tecnológicas, as novas formas de ensinar e aprender e as necessidades 

ambientais. 

 

Não se discutiu, por fim, nem a superlotação das salas de aula, que permanece um 

problema endêmico na rede pública estadual de ensino, nem a necessária redução do 

número de estudantes por sala de aula. A medida, que comprovadamente tem impacto 

pedagógico favorável, é ainda mais urgente num cenário sanitário como o atual, que ainda 

impõe distanciamento social em sala de aula. 

 

A FDE 

 

Além de funções de gerenciamento dos sistemas de avaliação de rendimento escolar, dos 

meios e estruturas para a capacitação dos servidores do sistema estadual de educação, a 

FDE é o órgão vinculado à Secretaria de Estado da Educação, responsável pela execução 
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dos programas, projetos e ações destinadas ao funcionamento da rede pública estadual de 

ensino, como a construção, reforma, adequação e manutenção de prédios, salas de aula e 

outras instalações, e o abastecimento de materiais e equipamentos necessários. 

 

Durante o governo de Fleury Filho, a Companhia de Construções Escolares do Estado de 

São Paulo (Conesp), reconhecida e premiada por sua capacidade de planejamento, 

construção e manutenção da rede física do sistema estadual de ensino foi fechada. Desde 

lá, a FDE é o órgão responsável por essas obrigações. 

 

Entretanto, se não bastasse o gerenciamento inadequado da infraestrutura física da rede 

estadual de educação, como o abandono das escolas, por exemplo, a FDE tem se 

constituído em um órgão cujos gestores têm sido investigados por diversas 

irregularidades, como os conhecidos escândalos da merenda, das mochilas e de materiais 

escolares que mereceram diversas iniciativas das deputadas e dos deputados da bancada 

do PT na Assembleia Legislativa. 
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Gestão democrática 

 

Contribuição do mandato da deputada Professora Bebel 

 

 

Não há, efetivamente, gestão democrática da educação no Estado de São Paulo. O 

Conselho Estadual da Educação, órgão deliberativo e de controle social que tem 

fundamental importância para a política pedagógica no Estado de São Paulo, há décadas 

reclama a atualização de sua estrutura e composição, que hoje praticamente não 

contempla o setor público nem a sociedade civil. 

  

Os Conselhos de Escola, fundamentais na gestão das unidades escolares, na formulação 

e aplicação do projeto político-pedagógico, são ignorados na aplicação das políticas 

educacionais. São convocados de forma utilitarista, para homologação de programas e 

medidas do interesse dos governos do PSDB aprofundados durante o governo 

Doria/Rodrigo Garcia. Por outro lado, quando suas decisões contrariam as diretrizes do 

governo, tais decisões geralmente não são levadas em conta ou até mesmo adulteradas, 

por meio de procedimentos repletos de irregularidades, situação que pôde ser vista 

durante o a implementação do Programa de Ensino Integral. 

 

De acordo com a meta 19 do Plano Estadual de Educação, o governo deveria ter 

encaminhado, até 2018, um projeto de lei institucionalizando procedimentos de gestão 

democrática no Estado de São Paulo. Não o fez, da mesma forma que não cumpriu as 

demais metas e estratégias do PEE. 
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Área 

SAÚDE 

 

 

O Plano Estadual de Saúde 

 

Contribuição do mandato do deputado José Américo 

 

 

Aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde em 28/9/2020, o Plano Estadual de Saúde de 

São Paulo é quadrienal e vigora até 2023. O plano estabelece prioridades conforme 

definição das áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde. Em sua preparação, foram 

realizadas conferências municipais e a 8ª Conferência Estadual, em 28 de junho de 2019. 

O Plano Estadual de Saúde guarda relação com o Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, ao 

definir diretrizes, objetivos e metas da área da saúde. 

 

O documento do Plano Estadual de Saúde em vigor é um bom guia para identificar o 

perfil da saúde no Estado, em que se destacam: 

 

i) Necessidade crescente de recursos para garantir o atendimento integral e 

universal, considerando os cenários de: envelhecimento populacional (transição 

demográfica); predomínio de doenças crônicas e degenerativas (transição   

epidemiológica); avanços tecnológicos em medicina e saúde (novos 

medicamentos, tecnologias de diagnóstico e de intervenção). 

ii) Carência de recursos para o atendimento da massa da população brasileira, 

considerando que: 77% dependem exclusivamente do atendimento pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), sendo que os demais (23%) também utilizam o sistema 

público para acesso a medicamentos, vacinas, tratamentos de alto custo e 

vigilância em saúde; a despesa pública em saúde representa 48,2% da despesa 

total de saúde, implicando gasto per capita, em 2017, de R$ 1.271 (somadas as 

três esferas de governo) e R$ 3.799 na saúde suplementar (segundo dados da 

Agência Nacional de Saúde - ANS). 

iii) Sobrecarga para os municípios no financiamento compartilhado do SUS no 

Estado de São Paulo, correspondendo às proporções (dados de 2016) de: União - 

25,7%; Estado - 27% e municípios – 47%. 

 

A síntese do Plano Estado de Saúde está definida na imagem abaixo: 
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Além do PPA, essas diretrizes, objetivos e metas também se distribuem pelos demais 

instrumentos de gestão da política de saúde, constantes da Programação Anual de Saúde 

e do Relatório de Gestão da Secretaria da Saúde (RAG), de elaboração anual, conforme 

normativos do Ministério da Saúde. 

 

Conclusão 

 

O desafio do novo governo estadual será promover uma ampla mobilização de usuários 

e agentes do SUS, tanto para a realização da 9ª Conferência Estadual de Saúde como para 

a definição do novo Plano Estadual de Saúde de 2024-2027. Será especialmente 

desafiador enfrentar a nova conjuntura de saúde, pós-pandemia, que implicará maior 

demanda do SUS por parte da população, haja vista o recuo nas condições de vida 

decorrente dos efeitos sociais das crises econômica e sanitária, agravadas pelo governo 

negacionista de Bolsonaro. Tudo isso dentro de um quadro de restrição fiscal no plano 

federal e de necessária reversão das políticas do governo Doria, centradas em formação 

de caixa, redução dos investimentos em saúde e delegação de atribuições de gestão da 

rede estadual às OSSs e ao terceiro setor. 
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Os gastos na área da saúde 

 

Contribuição do mandato do deputado José Américo 

 

 

O gasto em saúde no Estado vem se mantendo estável, em razão do comando 

constitucional que obriga o governo aplicar um mínimo de 12% da Receita Corrente 

Líquida (RCL). De 2016 a 2020, tais gastos variaram entre 12,86% (2016) e 13,97% 

(2020). 

 

Entretanto, houve cortes relevantes nos investimentos, como retratou o jornal Folha de S. 

Paulo, de 13/9/2021. A reportagem apontou ter havido um recuo de 23% (para R$ 811 

milhões) dos investimentos em saúde nos dois primeiros anos do governo Doria (2019 e 

2020), comparativamente à média anual de R$ 1.054 bi (valores corrigidos) entre 2011 e 

2018. 

 

 

 
 

 

A crítica foi parcialmente contestada pelo governo com dados de aumento de 

investimentos para enfrentamento da Covid-19. Entretanto, isso não mascara as 

deficiências apontadas pelo médico sanitarista professor de gestão de saúde da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV EAESP), 

Walter Cintra Ferreira: “Temos uma grande deficiência na atenção secundária. Tem filas 

de procedimentos para cirurgias de hérnia, catarata, próteses ortopédicas, existe um gap 

e uma fila de espera”. 

 

O atendimento integrado e descentralizado no SUS/SP concentra o grosso do dispêndio, 

com destaque para o manejo de 50% dos recursos para entes não estatais (organizações 

sociais, entidades filantrópicas, santas casas e entidades conveniadas). 

 

A contratação de entes não estatais para prestação de serviços de saúde pelo governo do 

Estado de São Paulo deu ensejo à realização de duas Comissões Parlamentares de 

Inquérito (CPIs) desde 2018, para investigação dos contratos do Estado com o terceiro 

setor. 
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A pandemia trouxe à luz do dia problemas deste modelo que já vem sendo seguido há 

duas décadas em São Paulo, especialmente por causa de sua incapacidade de fazer com 

que a atenção básica atuasse como primeira linha do combate à pandemia, com maciço 

emprego de testes. Onde as UBSs foram de fato eficazes, mostrando toda a importância 

do atendimento pelo SUS, foi na vacinação da população, uma vez resolvida a falta de 

imunizantes. 

 

A falta de coordenação do Estado com os municípios, especialmente na segunda onda da 

pandemia, entre fevereiro e junho de 2021, evidenciou o agravamento da desorganização 

do SUS promovida pelo governo Bolsonaro. 

 

Ainda que o Plano São Paulo, de reativação das atividades econômicas, adotado a partir 

de julho de 2021, tenha garantido autonomia aos municípios, para a adoção de medidas 

de restrição, muitos prefeitos foram levados a adotar lockdown em face da explosão do 

número de mortes e fila de espera por leitos de enfermaria ou de UTI. 

 

Mesmo sendo o Estado mais bem equipado e rico do país, com maior infraestrutura de 

saúde, São Paulo pagou um alto preço em mortes por covid-19, que atingiram 25% do 

total nacional, sendo que o Estado conta com 21,7% da população do país. 
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Contratos com o terceiro setor e Organizações Sociais de Saúde (OSSs) 

 

Contribuição do mandato do deputado José Américo 

 

 

De acordo com o voto do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

(TCE) Dimas Ramalho, relator das contas do governador de 2020, havia, na data de 10 e 

11/11/2020, 9.570 contratos de serviços terceirizados vigentes no Estado de São Paulo, 

com valor global de R$ 46,506 bilhões. Os repasses financeiros para as entidades do 

terceiro setor foram de R$ 15,47 bilhões e a maior parte desses recursos (84,83%) foi 

destinada à área da saúde, no valor de R$ 13,12 bilhões. 

 

De 1998 a 2020, os repasses da Secretaria da Saúde para o terceiro setor subiram de R$ 

144 milhões para R$ 13,12 bilhões, com uma expansão de 5.331,44%. No mesmo 

período, a pasta da Saúde perdeu aproximadamente 36% dos servidores efetivos, 

passando de 66.607 para 42.668, apontou o relator. 

 

Em 2019, as Organizações Sociais de Saúde (OSSs) absorveram R$ 6,135 bilhões 

(32,6%) do total de R$ 18,8 bilhões aplicados em saúde pelo Estado. No ano seguinte, 

2020, foram transferidos para as OSSs R$ 6,6 bilhões (34%) do total de R$ 19,4 bilhões 

aplicados em saúde pelo Estado. 

 

Apenas três OSSs absorveram mais de um terço (35,02%) do valor dos contratos firmados 

com o terceiro setor em saúde: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 

(SPDM), Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo (Seconci-SP) e 

Instituto Sócrates Guanaes (ISG). 

 

Conforme o relator das contas do governador, os riscos desse modelo de gestão foram 

assim apontados: 

i) O Estado parece abdicar da função de planejar e executar ações e serviços de 

saúde pública, protagonismo que lhe cabe por expresso comando do artigo 196 da 

Constituição Federal; 

ii) Crescente e desmedida concentração de repasses a um número reduzido de OSSs; 

iii) Fragilidades do sistema de controle interno no exame dos repasses ao terceiro 

setor e dos contratos terceirizados; 

iv) Responsabilidade subsidiária do Estado no custeio de contratos envolvendo a 

terceirização de serviços públicos;  

v) Baixa transparência: apenas 1/5 das entidades conveniadas informavam a 

remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com identificação de 

nomes e cargos ou funções. 

 

Também foram apontados pela fiscalização do TCE e do Ministério Público de Contas 

falhas e irregularidades na gestão dos contratos: 

i) Inexistência de norma que especifique com exatidão as atividades-meio que 

poderiam ser terceirizadas; 

ii) Apurou-se que 3.661 (38% do total) contratos encampavam serviços 

potencialmente caracterizados como atividade-fim do órgão contratante; 

iii) Inexistência de controle que permita segregar os valores referentes ao pagamento 

da mão de obra (salários e encargos) de cada contrato terceirizado; 
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iv) Possibilidade de se utilizar a terceirização como expediente para ampliar a 

margem de expansão da despesa com pessoal; 

v) Desacertos na gestão das contratações terceirizadas, com o não emprego de 

expedientes para mitigar riscos trabalhistas, previdenciários, civis e 

administrativos decorrentes.  

 

Em conclusão de seu voto, o relator das contas do governador recomenda que a 

administração pública do Estado: 

i) Defina, de modo claro e objetivo, as metas e resultados a serem atingidos nos 

contratos com o terceiro setor, para que se possa avaliar a eficiência dos serviços 

prestados à população; 

ii) Reparo no sentido de garantir que os gastos laborais, decorrentes de ajustes ou 

contratos, em atividade-fim do órgão público sejam corretamente apurados e 

ponderados em confronto com a Receita Corrente Líquida. 
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As CPIs das Organizações Sociais de Saúde (OSSs) e das Quarteirizações 

 

Contribuição do mandato do deputado José Américo 

 

 

Duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) investigaram os problemas de modelo 

e irregularidades nas Organizações Sociais de Saúde (OSSs), nos anos de 2018 e 2020. A 

segunda, concentrada no tema das quarteirizações de mão de obra, realizada entre julho 

e novembro de 2020, decorreu diretamente das conclusões da primeira, de abril a 

setembro de 2018. Nesta, o deputado Carlos Neder representou o PT e, na segunda, o 

deputado José Américo. 

 

A CPI das Organizações Sociais de Saúde 

 

A CPI das Organizações Sociais de Saúde apontou os seguintes problemas: 

i) Contratação de empresas pertencentes a parentes de Dirigentes de OSs, sem 

realização de processo de seleção; 

ii) Pagamento a dirigentes e profissionais administrativos acima do teto estabelecido 

por lei; 

iii) Pagamento da despesa denominada “Apoio Técnico Administrativo”, tratando-se 

de taxa de administração – que é inconstitucional; 

iv) Desvio de finalidade, com pagamento de honorários advocatícios devidos pela 

OSS e outros contratos não previstos no planejamento; 

v) Aquisição de insumos a custo superiores aos praticados pelo governo do Estado, 

demonstrando superfaturamento; 

vi) Notas fiscais sem identificação do contrato de gestão a que se refere, não sendo 

possível identificar a contraprestação do produto ou serviço; 

vii) Pagamento de despesas incompatíveis com o objeto pactuado; 

viii) Contrato de prestação de serviço de gestão, qualificação, treinamento, supervisão 

de equipe médico profissional, combinado com plantões, devidamente pagos com 

dinheiro público sem a devida contraprestação da mão de obra e gestão; 

ix) Quarteirização de atividade fim da entidade gerenciada; 

x) Pagamento de ações trabalhistas referente a período anterior à vigência do 

contrato de gestão; 

xi) Não cumprimento de metas convencionadas no contrato por falta de 

planejamento. 

 

A CPI das Quarteirizações  

 

A CPI das Quarteirizações foi instalada em 1º de julho de 2020, tendo como presidente o 

deputado Edmir Chedid (DEM) e relator, Thiago Auricchio (PL). Por causa da pandemia 

da covid-19, os trabalhos foram realizados em ambiente virtual entre os dias 1/7/2020 e 

16/9/2020, quando houve extensão de prazo por 120 dias, encerrados em 02/12/2020 com 

a aprovação do relatório final. 

 

Os trabalhos da CPI foram divididos em quatro sub-relatorias: 

i) Contratos de quarteirização na área de saúde. O relator foi o deputado José 

Américo, do PT; 
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ii) Contratos firmados durante o enfrentamento à pandemia da covid-19, com dois 

relatores, deputado Vinicius Camarinha, do PSB, e deputada Janaina Paschoal, do 

PSL; 

iii) Transparência e governança nos contratos firmados pelo Poder Público com 

entidades do terceiro setor, deputado Sérgio Victor, do Novo; 

iv) Subcontratações efetuadas por entidades do terceiro setor fora da área de 

competência da Secretaria da Saúde, cujo relator designado foi o deputado Thiago 

Auricchio, do PL. 

 

Foram apontados como principais problemas das Quarteirizações: 

i) Pejotização generalizada na contratação de mão de obra, especialmente médicos; 

ii) Intermediação de contratos com empresas terceiras para funções precípuas das 

OSSs; funções administrativas, por exemplo; 

iii) Concentração excessiva em cinco OSSs, que detêm mais de 70% dos contratos 

com a Secretaria da Saúde; 

iv) Corrupção em alguns dos contratos, com pagamentos irregulares a diretores e 

desvio de verbas para outras finalidades, conforme “Operação Raio-X” 

desenvolvida pela polícia civil de São Paulo; 

v) Problemas no sistema de controle da Coordenadoria de Gestão de Contratos de 

Serviços de Saúde, instância responsável, no âmbito da Secretaria da Saúde, pelas 

atividades relacionadas à contratação de serviços de saúde já apontado na CPI de 

2018. 

 

O sub-relator das Quarteirizações em saúde, deputado José Américo, apontou como 

conflitos latentes do modelo de OSSs: 

i) Riscos de sub-rogação de contratos; 

ii) Riscos de relação promíscua entre dirigentes/secretários de instituições públicas 

em trânsito para o setor privado, mesmo que do terceiro setor, e vice-versa; 

iii) Riscos de passivos trabalhistas; 

iv) Riscos de supersalários e rendimentos desmedidamente superiores aos tetos do 

setor público; 

v) Riscos de práticas veladas ou explícitas de nepotismo; e 

vi) Riscos de excesso de contratação de consultorias e assessorias, como identificado 

na CPI das OSSs de 2018. 

 

É possível concluir que o excesso de pejotização e subcontratações de empresas privadas 

prestadoras de serviços (as quarteirizações) transformam algumas organizações sociais 

em simples intermediárias da contratação de terceiros, o que encarece significativamente 

o custo do serviço. 

 

Além disso, a concentração de contratos aumenta os riscos de o Estado delegar a 

formulação e o planejamento da política pública de saúde para entes privados, ainda que 

do terceiro setor. 

 

O relatório final da CPI das Quarteirizações concluiu por: 

i) Encaminhar o relatório para o Poder Executivo estadual, prefeituras, órgãos de 

controle e entidades da sociedade civil, de modo a dar conhecimento de denúncias 

e irregularidades e promover a tomada de providências corretivas; 

ii) Recomendar à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa a criação de 

subcomissão ou grupo de trabalho que inclua deputados estaduais, pesquisadores 
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e especialistas no campo da saúde, sem vínculos formais com empresas ou 

organizações do terceiro setor, para elaborar um estudo de reavaliação do SUS e 

do processo contratual em saúde, com desdobramento para o Estado e municípios 

do Estado de São Paulo, sob forma e prazos a serem definidos pela Presidência 

daquele colegiado; e 

iii) Sugerir anteprojeto de lei complementar, alterando a LC 846/1998, que dispõe 

sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. 
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Área 

AGRICULTURA E POLÍTICA AGRÁRIA 

 

 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento – Introdução 

 

 

A centenária Secretaria de Agricultura e Abastecimento passa por um período crítico no 

governo Doria. De 1º de janeiro de 2019 a 30 de maio de 2021, esteve sob comando de 

Gustavo Junqueira, aparentemente por escolha direta do governador. Sua gestão foi 

marcada pela falta de recursos financeiros, centralização administrativa, extinção da 

Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (Codasp), fechamento das Casas 

de Agricultura, falta de pessoal e aprovação da lei que permite a “privatização” da defesa 

agropecuária (Lei nº 17.373, de 26 de maio de 2021). O governo Doria também se 

destacou negativamente pela demora em regulamentar a Lei nº 16.684 de 19 de março de 

2018, que instituiu a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, só 

publicando o Decreto nº 66.508 em 15 de fevereiro de 2022, e por não orientar a Secretaria 

da Educação no cumprimento da determinação legal do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) – Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 –, de que pelo 

menos 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) sejam gastos adquirindo produtos oriundos da agricultura familiar. 

 

Sob um discurso de modernização similar ao do governador, o secretário Junqueira 

buscou reformar a estrutura administrativa de toda a pasta de forma a não precisar mais 

recompor seu orçamento e seu quadro de pessoal. Para tanto, buscou interromper ou 

deformar os serviços públicos prestados, contrariando diversos setores, inclusive 

pequenos e médios empresários do setor de processamento de produtos de origem animal. 

Imbuído de suas crenças de redução de gastos públicos a qualquer preço, ignorou o fato 

de que a realidade orçamentária já estava em patamares insuficientes, fruto de contínua 

perda de participação no total do orçamento estadual que ocorre há décadas. A agricultura 

familiar paulista foi novamente a principal prejudicada. Junqueira deixou o cargo sem 

publicar o decreto de reestruturação da Secretaria da Agricultura que anunciara, 

desgastado pela repercussão negativa da notícia de fechamento das Casas da Agricultura 

e da lei da privatização da defesa agropecuária. 

 

No cargo de 1º de junho de 2021 a 31 de março de 2022, o deputado estadual Itamar 

Borges (MDB) buscou reverter algumas das decisões mais polêmicas de Junqueira. 

Conseguiu melhorar o orçamento da Secretaria da Agricultura e reabriu com alarde 

algumas das Casas da Agricultura recém-fechadas. O novo secretário pareceu também 

buscar um alinhamento com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que 

se refletiu no tipo de regulamentação da lei da privatização da defesa agropecuária, 

Decreto nº 66.286 de 1º de dezembro de 2021. 

 

Apesar das modificações em relação ao seu antecessor, a falta de funcionários segue cada 

vez mais grave. A recomposição de recursos orçamentários sem pessoal para a execução 

das políticas públicas pode levar a uma terceirização do serviço público e a um 

aparelhamento da máquina pública por meio de contratos e convênios com parceiros da 

iniciativa privada e gestões municipais aliadas. Na verdade, o enfraquecimento da 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento continuou na gestão Itamar Borges. 
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Cabe destacar, finalmente, a publicação no dia 30 de dezembro de 2021 do Decreto nº 

66.417. Esse decreto reorganiza completamente a Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento e institucionaliza as grandes modificações que já estavam sendo 

implementadas desde o ano de 2019. Assim, ao fim e ao cabo, a Secretaria da Agricultura 

e Abastecimento consolida o objetivo de ex-governador Doria de esvaziar os serviços 

públicos e atender apenas os interesses do grande agronegócio paulista, 

independentemente do secretário de plantão. 

 

Os órgãos da Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

 

Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável – CDRS 

Órgão responsável pela execução do serviço de Extensão Rural e pela gestão do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR). Novo nome para a antiga Coordenadoria de Assistência Técnica 

Integral (Cati). A mudança do nome gerou crítica de agricultores e funcionários. A 

alteração foi feita pelo Decreto nº 64.131, de 12 de março de 2019, que também 

redesignou a responsabilidade de gestão do CAR. 

 

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA 

Órgão responsável pelo serviço de educação, inspeção e fiscalização sanitária animal e 

vegetal. Integra o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) que é 

coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

 

Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio – APTA 

Órgão que agrega os Institutos de pesquisa agropecuária: Instituto Agronômico de 

Campinas, Instituto Biológico, Instituto de Economia Agrícola, Instituto de Tecnologia 

de Alimentos, Instituto de Pesca e Instituto de Zootecnia. 

 

Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios – Codeagro 

Órgão responsável por conferir um espaço institucional para políticas de segurança 

alimentar, conselhos participativos e câmaras setoriais das cadeias produtivas. 

 

Existia dentro da Secretaria da Agricultura a Companhia de Desenvolvimento Agrícola 

de São Paulo (Codasp) que era responsável pela execução do Programa Melhor 

Caminho, ação de conservação de estradas rurais. 
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Menor orçamento da história: falta de recursos financeiros e de funcionários 

 

 

A principal marca comum a todos os governos de São Paulo nas últimas décadas é a 

redução da participação do orçamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

(SAA) frente ao orçamento estadual. A redução é ainda mais marcante nos últimos anos, 

quando essa Secretaria chegou a pífios 0,3% em 2020 (Quadro 1). A partir de 2021, 

entretanto, ocorreu uma maior disponibilidade de recursos com uma significativa 

suplementação orçamentária ao longo do ano. A proposta orçamentária de 2022 teve um 

acréscimo de 60% em relação à proposta do ano anterior. 

 

 

 
 

 

Apesar de alocar mais recursos no final de seu governo, o orçamento anual da Secretaria 

da Agricultura de Doria foi, na média, abaixo dos demais governos (Quadro 2). A gestão 

ficou obviamente comprometida uma vez que os recursos para investimento, custeio e 

pagamento de funcionários estão aquém do necessário. 

 

 

 
 

 

Importante destacar que a significativa e contínua diminuição de recursos orçamentários 

leva também a gradativa redução do número de funcionários uma vez que os órgãos da 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento não conseguem repor a parcela do 

funcionalismo que deixa suas carreiras. A diminuição é alarmante, comprometendo a 

execução dos inúmeros serviços e ações que estão sob sua responsabilidade. 

 

Orçamento Estadual Variação Anual Orçamento da SAA Variação Anual Participação da SAA

em R$ bilhões % em R$ milhões % no Orçamento Estadual

2018 216,91 5,1 1.075,96 4,7 0,50

2019 231,16 6,6 784,69 -27,1 0,34

2020 239,15 3,5 709,08 -9,6 0,30

2021 244,05 2,1 734,78 3,6 0,30

2022 286,79 17,5 1176,49 60,1 0,41

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT na Alesp

Data da Elaboração: abril de 2022

Quadro 01 – Evolução Orçamentária da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SAA) frente ao Orçamento Estadual

Fonte dos dados: Leis Orçamentárias de cada ano

Em valores nominais

em R$ bilhões

Ano

Valores reais atualizados em 14/04/2022

Ano Orçado Executado

2019 784.692.145,00 736.307.968,08

2020 709.083.997,00 928.399.583,03

2021 769.328.362,00 1.973.940.238,56

2022* 1.176.490.410,00 162.459.002,75

Data da Elaboração: abril de 2022

Quadro 2: Quadro Recursos Orçado e Executado desde 2019

*Valor executado parcial

em R$

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT na Alesp



127 
 

Como dito anteriormente, a recomposição de recursos orçamentários a partir do segundo 

semestre de 2021, sem que exista pessoal para a execução das políticas públicas, pode ser 

indício de que o governo aposta na terceirização do serviço público e em obras. Pode estar 

em curso um verdadeiro aparelhamento da máquina pública, por meio de contratos com 

parceiros da iniciativa privada e convênios com gestões municipais aliadas. 

 

Segundo dados da própria Secretaria da Agricultura e Abastecimento, o número de 

servidores de seu quadro efetivo no início do milênio era aproximadamente 7 mil. Em 

2020, já era menos da metade, com óbvia tendência de diminuição. A Figura 1, que segue, 

foi retirada de um eslaide da apresentação do secretário Gustavo Junqueira, em agosto de 

2020, intitulado “Reestruturação Administrativa da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento” e vale mais do mais do que muitas críticas. 

 

Figura 1 

 
 

  



128 
 

Desrespeito à lei federal do PNAE: não compra da agricultura familiar 

 

 

O governo do Estado de São Paulo nunca cumpriu a determinação de Lei federal do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) – Lei nº 11.947, de 16 de junho de 

2009 –, de que pelo menos 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) sejam gastos adquirindo produtos oriundos da 

agricultura familiar.  Em alguns anos, quando muito, conseguiu realizar compras de 

alguns produtos processados ou não perecíveis, sempre ficando muito abaixo do 

percentual estipulado. 

 

No governo Doria, a única informação disponibilizada pelo Conselho de Alimentação 

Escolar (ata de reunião de 24 de fevereiro de 2021) revelou que no ano de 2019 foram 

feitas aquisições no valor de R$ 12.300.387,85 da agricultura familiar, o que equivale 

apenas a 7% do recurso recebido pelo PNAE. 

 

Importante destacar que, apesar de as compras públicas para a alimentação escolar serem 

de responsabilidade da Secretaria de Educação, a Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento deveria apoiar a participação da agricultura familiar nos editais de 

compras públicas, que incluem também os editais do Programa Aquisição de Alimentos 

(PAA), do governo federal, e do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social, do 

próprio governo estadual. 

 

A venda da produção da agricultura familiar para os programas de compra institucional 

representa uma valiosa oportunidade de garantir renda para quem planta e comida de 

qualidade para os estudantes. Parlamentares da bancada do PT tentaram inúmeras vezes 

sensibilizar os gestores estaduais para a importância social e econômica da alimentação 

escolar, inclusive elaborando projetos de lei, como o PL 891/2019 que institui o Programa 

Estadual de Alimentação Escolar no âmbito das unidades de educação básica da rede 

pública estadual de ensino, e, apesar de aprovado, foi vetado integralmentepor Doria em 

março de 2021. 
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Reforma administrativa e enfraquecimento dos órgãos fins da Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento 

 

 

A Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SAA) possui uma estrutura administrativa 

com grande capilaridade por todo o Estado. Suas responsabilidades e atribuições estavam 

divididas em quatro estruturas administrativas, além da própria sede. Até o início do 

governo Doria, eram cinco unidades orçamentárias distintas, todas integrando a 

administração direta. O Decreto nº 64.089, de 23 de janeiro de 2019, reduziu as unidades 

orçamentárias da SAA, centralizando, na prática, toda a gestão no gabinete do secretário. 

Desde então, as leis orçamentárias não permitem mais acompanhar quanto é destinado de 

recursos para cada órgão da pasta. Houve um gigantesco retrocesso na transparência dos 

gastos e no acompanhamento da execução dos recursos. 

 

Mais recentemente, no último dia útil do ano de 2021, dia 30 de dezembro, quando a 

Assembleia Legislativa já estava de recesso,  João Doria resolveu agir na surdina e 

publicou o Decreto nº 66.417. Com seus 215 artigos, este decreto reorganizou 

completamente a Secretaria da Agricultura e Abastecimento e seus órgãos. De certa 

maneira, consolidou as modificações estruturais que estavam sendo feitas desde o início 

do governo Doria. A mais marcante foi a centralização administrativa e orçamentária em 

torno do gabinete do secretário, retirando a autonomia que a Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral (Cati), a Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio 

(Apta) e a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) possuíam. Desse modo, os três 

principais órgãos da Secretaria da Agricultura que representavam espaços consolidados 

de gestão de políticas públicas perderam importância, sendo praticamente assimilados 

pelo gabinete do secretário. Costumeiramente, os órgãos da Secretaria da Agricultura 

eram comandados por profissionais de carreira e agora, cada vez mais, estão subordinados 

a chefes escolhidos por interesses partidários. 

 

O decreto de Doria também é pródigo na criação de cargos de chefia. Antes, a estrutura 

hierárquica era simples. Secretário, secretário adjunto e quatro coordenadores, três destes 

à frente da Cati, Apta e CDA. Agora, serão 16 coordenadores! Os três coordenadores dos 

órgãos técnicos terão o mesmo nível hierárquico que 13 coordenadores com funções 

administrativas e políticas. As novas coordenações nada mais são que cargos de gestão 

pública que antes estavam dentro desses órgãos. Existe também a criação de 

coordenadorias para funções que antes eram executadas por cargos de hierarquia inferior 

ou ainda que eram afeitas às responsabilidades do próprio secretário. Por fim, destaca-se 

a criação de duas subsecretarias que serão responsáveis pela maior parte dos órgãos e 

coordenadorias da secretaria. Tem-se nitidamente um inchaço da burocracia de comando. 

 

Outra preocupação está na criação de estruturas regionais de chefia com a criação de 15 

Catis regionais e 15 CDAs regionais. Estas serão comandadas por chefes regionais que 

farão a gestão com relativa autonomia dos coordenadores. Assim, a estrutura dos órgãos 

públicos poderá ficar mais suscetível aos interesses locais e os coordenadores da Cati e 

da CDA ainda mais enfraquecidos. Tudo isto em um contexto de diminuição alarmante 

da quantidade de servidores concursados. 

 

A reorganização proposta inova em relação ao Cadastro Ambiental Rural, que antes do 

governo Doria era atribuição da Secretaria de Meio Ambiente. Define que sua gestão 

ficará dentro do Departamento de Sustentabilidade Agroambiental sem indicar como essa 
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atribuição conseguirá ser executada na ponta, nas Casas da Agricultura, que estão sendo 

fechadas por falta de pessoal. Aqui também caberia uma definição de estrutura mínima 

que, para ser alcançada, apontaria para a urgente organização de concursos públicos. 

 

Após a repercussão negativa da possibilidade de diminuição de Casas da Agricultura e 

das unidades da defesa agropecuária, o governo Doria publicou o Decreto n° 66.530, de 

25 de fevereiro de 2022, explicitando que as Casas serão mantidas, mesmo sem explicar 

como fará para ter ao menos um funcionário em cada local. 
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Extinção da Codasp e gestão conturbada do Programa de Conservação de Estradas 

Rurais Melhor Caminho 

 

 

A Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (Codasp) foi extinta com a Lei 

nº 17.056, de 5 de junho de 2019, decorrente da aprovação do PL 1/2019, primeiro projeto 

de lei do ex-governador João Doria, enviado à Assembleia Legislativa em 2 de fevereiro 

do referido ano. Essa companhia integrava a administração indireta e prestava serviços 

para diversas secretarias estaduais, para governos municipais e para o governo federal. 

 

A extinção da Codasp levou ao enfraquecimento do Programa Melhor Caminho voltado 

para a conservação e adequação das estradas rurais municipais não pavimentadas: as 

famigeradas estradas de terra. Essa ação de dezenas de milhões de reais era realizada por 

meio de convênios firmados entre prefeituras e governo estadual que contratavam a 

Codasp sem necessidade de licitação. Representava importantíssimo apoio às 

administrações municipais que simplesmente não têm recursos para atender a demanda. 

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, os municípios paulistas possuem sob 

sua responsabilidade 161.459,66 quilômetros de estradas de terra. 

 

A expectativa era que, com a extinção da Codasp, o governo passaria a contratar as obras 

da iniciativa privada por meio de editais de licitação. Entretanto durante os anos de 2019 

e 2020 os gastos foram drasticamente reduzidos, situação que permaneceu até o ano de 

2021, quando foi lançado o Novo Melhor Caminho. Ocorreu, então, uma importante 

inflexão e foram disponibilizados dezenas de milhões de reais em inúmeros convênios 

firmados em poucos meses, cujos dados foram noticiados pelo site da secretaria, mas que 

não constam nos relatórios de acompanhamento da ação Melhor Caminho. 

 

Sobre a Codasp e as estradas rurais 

 

A Codasp foi uma empresa pública que detinha expertise e maquinário para abertura, 

conservação e melhorias de estradas não pavimentadas. Podia ser contratada por qualquer 

ente público com dispensa de licitação e tinham capacidade inclusive para elaboração de 

projetos técnicos e execução de obras mais complexas como pequenas barragens. A 

existência da Codasp facilitava especialmente a gestão das administrações públicas 

menos estruturadas, como as pequenas prefeituras do interior paulista. 

 

As estradas rurais são fundamentais para o escoamento da produção agrícola de todos os 

estabelecimentos agropecuários, sejam eles grandes, médios ou pequenos produtores. 

Entretanto, a falta dessa estrutura atinge principalmente os agricultores familiares que 

dependem mais das esburacadas estradas rurais, inclusive para o transporte escolar e para 

as ambulâncias. Direitos fundamentais dessa população, como educação e saúde, ficam 

prejudicados com a má conservação dessas vias. 
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Fechamento das Casas de Agricultura 

 

 

Umas das primeiras mudanças implementadas pelo governo João Doria foi a mudança de 

nome da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) para Coordenadoria de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), pelo Decreto nº 64.131, 11 de março de 

2019. Foi apenas o começo de uma deliberada tentativa de apagar a marca do órgão 

público responsável pelo serviço de assistência técnica e extensão rural cujos escritórios 

locais são conhecidos no interior paulista pelo nome de Casas da Agricultura ou Cati. Por 

meio desse decreto também foi transferida para a CDRS a responsabilidade de gerenciar 

e executar o Cadastro Ambiental Rural, sobrecarregando um órgão que já não conseguia 

mais realizar sua principal função: o serviço de assistência técnica e extensão rural. 

 

O ápice dessa política de abandono da política de extensão rural foi a tentativa de fechar 

as Casas da Agricultura. Primeiramente, foi anunciado, no segundo semestre de 2020, 

que seria publicado um decreto que reformaria toda a Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento e oficializaria a redução dos escritórios de atendimento da CDRS. Essa 

diminuição dos pontos de atendimento ao público obrigaria o agricultor familiar a se 

deslocar para as sedes regionais ou utilizar os serviços de atendimento virtual. Sempre é 

válido lembrar que o acesso à Internet no interior do Estado de São Paulo ainda é precário 

e que os recursos digitais disponíveis para essa parcela da população ainda são bem 

limitados. As estruturas de atendimento ao público são justamente a ponta da 

administração onde ocorre a interação entre o beneficiário (agricultor) e o técnico em 

busca de orientação, informação e conhecimento. 

 

Mesmo sem o decreto, a secretaria começou a fechar escritórios, implementando sua 

reforma administrativa na surdina. Prefeitos, vereadores e representações de agricultores, 

de técnicos e de funcionários públicos conseguiram denunciar, interromper e até mesmo 

reverter o fechamento das Casas da Agricultura. O tema repercutiu negativamente 

inclusive no programa televisivo Globo Rural, de 25 de outubro de 2020. 

 

Ainda que o secretário da Agricultura e Abastecimento Itamar Borges tenha reaberto 

algumas Casas da Agricultura, fato é que o serviço de assistência técnica e extensão rural 

do Estado de São Paulo está cada vez mais debilitado por falta de funcionários. Menos 

extensão rural significa menos Declaração de Aptidão (DAPs) ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), menos acesso às linhas de crédito, 

menos informações técnicas para participar de editais de compras institucionais, menos 

orientações de acesso a mercado e de preservação ambiental, menos orientações 

agronômicas, entre tantas outras possibilidades. 
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Privatização do serviço de inspeção dos produtos de origem animal e 

enfraquecimento da Coordenadoria da Defesa Agropecuária 

 

 

No final de 2020, o governo Doria enviou para a Assembleia Legislativa o PL 596/2020, 

mais uma medida para enfraquecer os serviços públicos prestados pela Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento. Conhecido como a “privatização” do serviço da defesa 

agropecuária paulista, o projeto de lei foi aprovado e sancionado em 26 de maio de 2021 

e deu origem à Lei nº 17.373, que foi regulamentada pelo Decreto nº 66.286, de 1º de 

dezembro de 2021. 

 

Em plena crise sanitária da covid-19, o governo Doria empenhou-se por essa importante 

alteração sem que a sociedade fosse consultada, sem que a opinião pública ao menos 

soubesse do que se tratava. Conforme seja implementada, esta lei afetará a qualidade dos 

alimentos que comemos na cidade e a vida de quem produz no campo por meio da 

deformação de um serviço público pouco conhecido no meio urbano: a Defesa 

Agropecuária do Estado de São Paulo. 

 

A comercialização de produtos de origem animal é (ou deveria ser) sujeita a regras de 

controles sanitários rígidos. Ovos, mel, pescados, leite e seus derivados e, obviamente, 

todas as carnes, se incluem nessa categoria. Esses alimentos processados devem ser 

inspecionados e receber um selo da autoridade competente. Isto implica dizer que o 

alimento foi inspecionado e fiscalizado por um agente público com total autonomia do 

particular responsável. Em que pese as regras sanitárias serem basicamente as mesmas, 

os serviços são feitos pelos três níveis de governo, conforme a expectativa de circulação 

do produto dentro do país. 

 

Pois bem, a Lei 17.373/2021 pretende trazer uma inovação. A atividade de inspeção no 

Estado de São Paulo poderá ser realizada por empresas particulares credenciadas e 

contratadas diretamente pelo responsável pelo empreendimento industrial. Assim, o 

frigorífico, o laticínio, o entreposto e demais estabelecimentos registrados no Serviço de 

Inspeção do Estado de São Paulo (Sisp) pagarão por um serviço de inspeção que hoje é 

público e gratuito (o que acarretará aumento de custos). O prestador de serviço será 

escolhido (contratado ou demitido) segundo o critério de quem quer vender o produto e 

o consumidor terá de torcer para que, nessa relação de prestação de serviço entre 

particulares, o controle sanitário não seja também flexibilizado. 

 

Haverá quem defenda que é a apenas a inspeção e não a fiscalização que será terceirizada, 

que os profissionais da Coordenadoria da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo 

continuarão responsáveis pela fiscalização. Não é preciso ser um especialista para saber 

que, nos moldes atuais, quando o agente público vai ao estabelecimento para a atividade 

de inspeção, se perceber erros técnicos graves, pode fazer da inspeção uma fiscalização e 

promover atos técnicos-administrativos, como emissão de autos de infração, advertência, 

suspensão de atividades ou interdição do estabelecimento. Atos estes capazes de coibir 

ações de fraude ou impedir que um alimento altamente contaminado ou não seguro do 

ponto de vista sanitário chegue ao consumidor final. Perante erros menores no processo 

produtivo, pode advertir com a força de fiscal, ou pode simplesmente oferecer alternativas 

e sugestões, como técnico e especialista. Em nome do interesse público, ele pode impor 

modificações e adequações técnicas. Qual será o poder de um inspetor contratado para 
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intervir perante um frigorífico não tão bem-intencionado, mas que paga pelo seu serviço 

de inspeção particular? 

 

Existem outras questões. Será que esse tipo de privatização do serviço público, que vai 

onerar as próprias empresas, não está sendo defendido por esse governo pretensamente 

liberal porque ele simplesmente não quer contratar mais servidores públicos? Nesse setor 

da Secretaria da Agricultura e Abastecimento deveriam trabalhar 400 assistentes 

agropecuários com formação em medicina veterinária e hoje trabalham apenas 130, sem 

dedicação exclusiva para o serviço de inspeção como ocorre em outros Estados da 

federação. 

 

Por fim, a publicação do Decreto nº 66.286, de 1º de dezembro de 2021, quase seis meses 

depois de sancionada a lei de privatização da defesa agropecuária, revela que dentro do 

governo a ideia de terceirização desse serviço não era tão consensual. A lei aprovada se 

choca frontalmente com normativas e orientações do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, o que cria dificuldades institucionais, especialmente em relação à 

adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA). 

Se a defesa agropecuária paulista não conseguir aderir, os produtores de outros estados 

que aderiram ao Sisbi poderão vender para São Paulo, mas produtores de São Paulo não 

poderão vender para outros estados. Durante a tramitação do PL 596/2020, importantes 

representantes de carreira do Ministério da Agricultura deixaram claro que a proposta 

estava em evidente desacordo com as normativas federais e fizeram explícitos alertas. 

 

O governo publicou o referido decreto com alguns cuidados, amenizando o teor privatista 

da lei, mas o cerne do problema se manteve. Em primeiro lugar, definiu o ato de inspeção 

em separado do ato de fiscalização. Em segundo lugar, explicitou que as equipes de 

inspeção ficam sob coordenação dos médicos veterinários da Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária (servidores de carreira), criando a expectativa implícita de que funcionários 

de outras instituições possam participar de sua execução (artigo12). O mais grave, porém, 

é a possibilidade de que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento possa firmar 

convênios ou contratos com administrações públicas ou pessoas jurídicas de direito 

privado para aperfeiçoar o serviço de inspeção, em um claro eufemismo para terceirização 

da inspeção (artigo 13). 

 

Resta agora assistir a como este decreto será recebido pelas mesmas autoridades sanitárias 

federais que criticaram a lei. E, principalmente, acompanhar como continuará a execução 

da inspeção e da fiscalização dos alimentos de origem animal processados no Estado de 

São Paulo. 
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A demora na regulamentação da Peapo: falta de apoio para o desenvolvimento da 

agroecologia e para o fortalecimento da produção orgânica apesar da aprovação da 

lei 

 

 

No final de 2017, a Assembleia Legislativa aprovou a Projeto de Lei 236 /2017, de autoria 

da deputada Ana do Carmo (PT) e do deputado Aldo Demarchi (DEM) que institui a 

Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (Peapo). Em 19 de março de 

2018, em seus últimos dias de governador do Estado de São Paulo, Alckmin sancionou o 

PL, com alguns vetos, que deu origem à Lei nº 16.684. O Decreto nº 66.508, que 

regulamentou a lei, só foi publicado em 15 de fevereiro de 2022, quase quatro anos 

depois. Doria aguardou o fim de seu mandato para regulamentar essa lei que foi 

amplamente reconhecida como um importante avanço. 

 

Até a sua regulamentação, a Lei 16.684/2018 foi apenas um conjunto de diretrizes e 

definições. A partir de agora, o governo estadual terá seis meses para apresentar um Plano 

Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, ou seja, começar a implementar de fato 

a Peapo. 

 

Importante destacar que a ideia de criar no Estado de São Paulo uma Política Estadual de 

Agroecologia e Produção Orgânica surgiu da Frente Parlamentar em Defesa da Produção 

Orgânica e Desenvolvimento da Agroecologia, criada em 2012, na Assembleia 

Legislativa. Coordenada de forma democrática e participativa pelos mesmos 

parlamentares que viriam a assinar o PL da Peapo, a frente parlamentar defendeu a criação 

e o fortalecimento de ações e programas que precisam se articular e se integrar, mesmo 

sendo executados por órgãos públicos e secretarias diferentes. O projeto de lei foi o 

principal fruto da frente, capaz de materializar as reivindicações e propostas de um 

número grande de pessoas que participaram de audiências públicas, reuniões e seminários 

em um trabalho que abriu o parlamento para a participação de inúmeras representações 

da sociedade civil e do funcionalismo público. 
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Fundação Itesp – Introdução 

 

 

Doria governou o Estado de São Paulo distante de qualquer visão de democratização do 

acesso à terra. Sua aversão à reforma agrária, aos movimentos sociais e ao 

desenvolvimento dos assentamentos se revelou logo no início quando da proibição de 

realização da Feira da Reforma Agrária no Parque da Água Branca em São Paulo, ainda 

no primeiro semestre de 2019. Nesta oportunidade seria realizada a quarta edição do 

evento que sempre foi autorizado pelo governador Alckmin, com a mediação da 

Secretaria da Justiça e Cidadania e da própria Fundação Instituto de Terras do Estado de 

São Paulo “José Gomes da Silva” (Itesp). 

 

Nesse mesmo primeiro ano de governo foi iniciada uma discussão de um projeto de lei 

de titulação dos assentamentos estaduais. A controversa outorga de títulos de domínio 

para os assentados estaduais, sem que exista condicionantes permanentes para que a terra 

de assentamento seja sempre destinada para a agricultura familiar e para a produção de 

alimentos, entrou cedo na agenda do governo estadual e representou uma ameaça, com a 

possibilidade do fim dos assentamentos estaduais. A ameaça tornou-se concreta em 2022 

e será analisada a seguir (O PL 410/2021 - Lei nº 17.517, de 8 de março de 2022: a 

titulação dos assentamentos paulistas e seus riscos). 

 

A Fundação Itesp, que outrora participou ativamente na implantação e desenvolvimento 

dos assentamentos como órgão responsável pela política agrária e fundiária do Estado, 

seguiu em seu processo de enfraquecimento e descaracterização. O governo Doria reduziu 

seus recursos financeiros no período dos anos de 2019-2021, com redução nominal de R$ 

10,3 milhões, diminuição de 13,6%, sem contar a perda inflacionária. A única área de 

atuação que ainda recebeu certa atenção foi o trabalho de regularização fundiária urbana 

para pequenos municípios de São Paulo, trabalho que em certa medida descaracteriza a 

Fundação Instituto de Terras. 

 

Em agosto de 2020, em meio a ações que alegavam combater crise da pandemia, Doria 

tentou extinguir a Fundação Itesp. Encaminhou o Projeto de Lei 529/2020 que buscava 

extinguir dez órgãos públicos, fundir outros, além de sequestrar recursos de fundos de 

pesquisa e das universidades, entre tantas outras medidas de um ajuste fiscal que, na 

verdade, comprometeu a capacidade de execução de políticas públicas do governo 

paulista. Entre as instituições que Doria pretendia acabar estava a Fundação Itesp, que 

escapou por pouco. 

 

Em 2021, foi criado um de grupo de trabalho para elaboração de lei que busca a 

regularização das grandes áreas devolutas do Pontal do Paranapanema a fim de entregar 

terras públicas para grandes fazendeiros. Ao invés de destinar essas terras para 

assentamentos, como manda a Lei 4.957/1985, o governo se preocupava em criar 

normativas que permitam abrir mão desses recursos para beneficiar possuidores de terra 

que há décadas usam esse patrimônio para seus empreendimentos sem pagar nada. Esta 

ideia nefasta acabou sendo aproveitada em uma polêmica emenda do PL 410, que foi 

retirada momentos antes do encerramento da votação. 

 

Doria tentou, sem sucesso, encerrar as políticas agrárias do governo de São Paulo. Não 

conseguiu graças à resistência de assentados, agricultores, funcionários da Fundação Itesp 

e dos parlamentares do PT. 
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PL 529/2020: quando a Fundação Itesp quase foi extinta 

 

 

Em agosto de 2020, Doria encaminhou para a Assembleia Legislativa, em regime de 

urgência, o Projeto de Lei 529. Em meio à crise sanitária e econômica que atingia o Brasil, 

o governador de São Paulo apresentava um projeto que, pretensamente, “estabelece 

medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e dá providências 

correlatas”. Na verdade, foi uma oportunidade para novas medidas de austeridade a fim 

de diminuir ainda mais o tamanho da máquina estatal paulista às custas de interrupção de 

serviços e políticas públicas. 

 

A proposta original previa a extinção de dez órgãos públicos e a fusão de outros dois, 

entre tantas medidas de austeridade. Após mobilização do funcionalismo, que teve o 

desafio de ir à Assembleia Legislativa em plena quarentena, quatro órgãos públicos 

conseguiram se salvar:  Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” 

(Furp); a Fundação Oncocentro de São Paulo, o Instituto de Medicina Social e de 

Criminologia (Imesc) e Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes 

da Silva" (Itesp)1. Estas se salvaram por muito pouco, por duas vezes, em duas tentativas 

de votação, faltou apenas um voto para que fossem extintas. O PL 529 e sua lista de 

maldades foram aprovados em 14/10/2020 e sancionado logo em seguida pelo ex-

governador Doria dando a origem a Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020. 

 

A extinção da Fundação Itesp seria o ápice de uma gestão marcada pelo abandono da 

política agrária e fundiária. Mesmo com sua manutenção, seus beneficiários foram 

atingidos pelo enfraquecimento orçamentário, como podemos ver no quadro que segue, 

e falta de funcionários. O enfraquecimento da política pública prejudicou os pequenos 

posseiros rurais que precisam de regularização fundiária, as comunidades remanescentes 

de quilombos que precisam do reconhecimento de suas terras e de seus direitos, os 

assentados estaduais que precisam da assistência técnica e extensão rural e os sem-terra 

que precisam, obviamente, de terra. 

 

 

 
 

 

 
1 Com a aprovação do PL, o governo estadual está autorizado a extinguir: Fundação Zoológico, Companhia 

de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

(EMTU/SP), Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), Departamento Aeroviário do Estado 

de São Paulo (DAESP) e Instituto Florestal. Ficou autorizado também a fundir os Institutos de Botânica e 

Geológico. 

Ano Orçado Executado

2019 92.100,33 78.101,84

2020 77.210,04 77.202,85

2021 73.496,27 75.273,94

2022* 85.250,72 Em execução
*Valor em execução - ainda não disponível

Elaboração: Assessoria da Liderança da Bancada do PT na Alesp

Data da Elaboração: abril de 2022

Quadro 3: Quadro Recursos Orçado e Executado desde 2010

em R$

Valores reais atualizados em 14/04/2022
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Importante destacar que o governo estadual enviou os piores orçamentos nos últimos 

anos, sem recursos para investimento. Somente em 2021 houve uma mudança de 

orientação, mas o prejuízo de anos na execução das políticas públicas ficou. Em 2022, 

seu orçamento passou por um acréscimo interessante em relação aos outros anos, um 

reforço de 30 % que certamente tem a finalidade de atender interesses eleitorais. Serão 

necessários vários anos com orçamento condizente para que a Fundação Itesp se 

reorganize administrativamente e para que recomponha sua força de trabalho. 
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O PL 410/2021 - Lei nº 17.517, de 8 de março de 2022: a titulação dos assentamentos 

paulistas e seus riscos 

 

 

Em 25 de junho de 2021 foi publicado, em regime de tramitação de urgência, o Projeto 

de Lei nº 410 de autoria do ex-governador João Doria. Conhecido por uns como o PL de 

titulação dos assentados, por outros como de privatização dos assentamentos ou ainda 

erroneamente chamado como PL de regularização dos assentamentos, a proposta 

legislativa causou controverso debate, inclusive entre os assentados e movimentos sociais 

agrários. Como se verá a seguir, o referido projeto de lei é complexo por alterar duas leis 

estaduais que regulam a política agrária. Para prejudicar ainda mais a compreensão das 

consequências das duas alterações legislativas, o PL 410 recebeu uma emenda do relator, 

o deputado governista Mauro Bragato (PSDB), cujo alcance e complexidade 

corresponderam a um projeto de lei à parte, propondo alterar uma terceira lei agrária. 

Felizmente, o PL 410 foi aprovado em 8 de fevereiro de 2022 sem essa emenda, 

flagrantemente prejudicial à continuidade da política de implementação de assentamentos 

paulistas. Sancionado em março de 2022, o famigerado PL 410 converteu-se na Lei 

17.517/2022. 

 

A ementa do PL 410 já anunciava sua complexidade: “Altera a Lei nº 4.957, de 30 de 

dezembro de 1985, que dispõe sobre planos públicos de valorização e aproveitamento dos 

recursos fundiários, e a Lei nº 10.207, de 8 de janeiro de 1999, que criou a Fundação 

Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" – Itesp”. Na mensagem 

do governador estava explícito que o objetivo é “outorgar título de domínio e transferir a 

propriedade resolúvel de lotes às famílias beneficiárias dos planos públicos de 

valorização e aproveitamento dos recursos fundiários no Estado de São Paulo”. Em outras 

palavras, busca transferir às famílias assentadas o título de domínio dos seus lotes nos 

assentamentos criados pelo governo do Estado de São Paulo mediante pagamento 

“facilitado” e outras condições. Os assentamentos estaduais, como é sabido, estão sob 

responsabilidade da Fundação Itesp, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania. 

 

A Lei 17.517/2022 autoriza também que, após passados dez anos, atendidos os requisitos 

e feito o pagamento, o assentado titulado possa vender sua terra para qualquer cidadão, 

independentemente de perfil ou do uso futuro da terra. O prazo pode ser menor conforme 

as exceções que serão definidas em decreto regulamentador. 

 

A alteração mais importante é a modificação da Lei 4.957/1985. Esta lei, de autoria do 

governador Montoro, destinou terras estaduais para “promover a efetiva exploração 

agrícola” e “criar oportunidades de trabalho e de progresso social e econômico a 

trabalhadores rurais sem terras ou com terras insuficientes para a garantia de sua 

subsistência”. A esta nova destinação das terras públicas, denominou o termo “Planos 

Públicos de Valorização dos Recursos Fundiários”. Na prática, foi esta a ferramenta legal 

que o governo Montoro criou para começar uma política de implantação de 

assentamentos, antes mesmo que esse termo se consolidasse nas políticas públicas. 

 

O caráter pioneiro da Lei 4.957/1985 foi que, antes mesmo da Constituição de 1988, criou 

um mecanismo de democratização de acesso à terra, atendendo a crescente demanda por 

reforma agrária dos movimentos sociais que estavam em pleno processo de organização 

e mobilização. Vale a pena destacar que nesta lei não está prevista a criação de pequenas 

propriedades e sim de planos de desenvolvimento para trabalhadores rurais sem terras ou 
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com terras insuficientes. A etapa experimental do Plano prevê a outorga da Permissão de 

Uso e a etapa definitiva prevê a outorga da Concessão de Uso de terras (que já garante 

direito à herança e indenização pelas benfeitorias feitas em caso de desistência). 

 

Para garantir a titulação de domínio da área ao beneficiário, a Lei 17.517/2022 introduz 

a outorga do título de domínio no corpo da Lei 4.957/1985. O título de domínio será 

outorgado: após cinco anos da outorga da concessão e laudo de consolidação de 

autonomia ou após dez anos dentro do assentamento com efetiva exploração. Das 7.133 

famílias assentadas pelo governo do Estado de São Paulo, 6.832 podem ter mais de cinco 

anos nos lotes e 6.641 podem ter mais de dez anos nos lotes. Assim, esta lei atinge a 

maioria dos assentados estaduais. 

 

Percebe-se na lei de 2022 a disposição de outorgar, de forma compulsória, o título de 

domínio para todos os assentados que atenderem os prazos previstos, independentemente 

de sua vontade. Teremos, então, a figura do assentado titulado que durante dez anos terá 

condicionalidades e depois será proprietário de pleno direito de sua área. 

 

Interessante destacar que o título de domínio será um “instrumento com força de escritura 

pública que transfere ao beneficiário, de forma onerosa e em caráter definitivo, a 

propriedade resolúvel do imóvel”. Destaca-se o caráter condicional do título que é 

resolúvel (propriedade é resolúvel quando o título de aquisição está subordinado a uma 

condição). 

 

Dentre as condições para a outorga do título, destacam-se: a) a inegociabilidade do título 

por dez anos (salvo exceções previstas em regulamento), a indivisibilidade da terra, a 

manutenção da exploração agrícola familiar, o licenciamento ambiental, o CAR e o 

Registro do título no cartório, e b) o pagamento de 5% do valor estipulado segundo tabela 

do IEA. 

 

Após o pagamento, os dez anos e o atendimento de todas as condições, o imóvel objeto 

de título de domínio poderá ser alienado se a nova área titulada não vier a integrar imóvel 

rural com área superior a duas glebas contínuas ou descontínuas. Este é o único 

mecanismo, evidentemente insuficiente, para evitar a concentração de terras ou a 

descaracterização dos planos públicos que, desde 1985, constituem os assentamentos 

estaduais. Surgirá a figura do beneficiário comprador de uma ou duas glebas que nunca 

passou pela condição de assentado. 

 

A segunda alteração legislativa foi a adaptação na Lei 10.207/1999, que criou o Itesp, 

para que a fundação possa continuar atendendo os futuros beneficiários que já não são 

mais denominados como assentados. Assim, a lei de 1999 deixa de nomear explicitamente 

assentados e volta ao termo genérico de 1985: beneficiários dos planos de valorização 

dos recursos fundiários. A Lei 4.957/1985 também é alterada nesse mesmo sentido. Cabe 

alertar que, ao restringir a população atendida aos beneficiários dos planos públicos 

estaduais, a lei de 2022 dificulta que a Fundação Itesp possa assistir os assentamentos 

federais, o que hoje pode ser feito por simples contrato. 

 

Por fim, vale a pena destacar que o espírito da lei de 1985 era democratização do acesso 

à terra em planos que não tinham previsão de se encerrar e que sempre seriam destinados 

a agricultores familiares. A Lei 17.517/2022 permite uma descaracterização dos 

assentamentos e o fim paulatino dos planos. Os futuros proprietários não terão mais a 
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obrigação de ser agricultores familiares. As terras voltarão ao mercado podendo ser 

destinadas a outras atividades, até mesmo para espaços de lazer. 

 

Por compreender que a lei de 2022 representa um grande problema para a democratização 

do acesso à terra feita pelo Itesp, as deputadas e os deputados do PT na Assembleia 

Legislativa e as representações dos movimentos sociais agrários posicionaram-se 

inicialmente, contra o PL na forma de sua redação original. 

 

Importante recordar que além do curto tempo para que todos conhecessem a matéria, a 

pandemia no novo coronavírus dificultou a realização de debates que só puderam ocorrer 

no formato virtual. Ainda assim, o PL 410 recebeu quase 90 propostas de alteração de 

deputados de diversos partidos. 

 

A principal reivindicação dos partidos de oposição, da Associação dos Funcionários do 

Itesp e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foi a inclusão no texto 

do PL da possibilidade de outro título definitivo: a Concessão de Direito Real de Uso – 

CDRU. Desta forma, o PL 410 poderia conter duas alternativas, o Título de Domínio e o 

Título de CDRU que, sem privatizar a terra, permite direitos sucessórios, autonomia e 

venda condicionada. Para o assentado, a vantagem é que este seria isento de custos. Neste 

tipo de título, o lote permanece em nome do Estado e, portanto, não pode ser executado 

como dívida bancária. 

 

Infelizmente, a dificuldade financeira dos assentados, que contam cada vez com menos 

políticas públicas, criou também uma oportunidade eleitoreira neste PL. Entre as famílias 

de assentados mais antigas, que contam com a dificuldade adicional de sucessão no lote, 

a possibilidade de receber o dinheiro pela venda de sua terra (mesmo que futura) parece 

muito válida. É muito difícil explicar que a vantagem do título de domínio e a 

possibilidade de venda dos lotes será a desvantagem do assentamento como política 

pública. 

 

O anúncio da titulação gerou grande confusão nos assentamentos. Criou-se para as 

lideranças do PT o dilema político de enfrentar o caráter privatista deste PL e ir contra o 

anseio de muitas famílias.  A lei de 2022, ao mesmo tempo que titula, privatiza os lotes 

através do sonho por mais autonomia. 

 

Durante a tramitação, a reivindicação do CDRU como título Definitivo Alternativo não 

foi incorporada, representando uma derrota política para todos os seus defensores. Os 

trabalhos legislativos tiveram que se concentrar na derrubada da emenda que para ser 

derrotada consumiu grandes esforços de mobilização e crítica, deixando parcialmente de 

lado, em parte, a luta pelas melhorias no PL 410. 

 

Sobre o parecer do deputado Mauro Bragato 

 

Em 2 de setembro de 2021, Mauro Bragato apresentou parecer sobre o PL 410/2021 na 

condição de relator especial da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da 

Assembleia Legislativa. Basicamente, o parecer foi favorável ao PL e a algumas emendas 

de pauta e apresentou uma nova emenda que merece bastante destaque, pois introduzia 

novo aspecto negativo modificando outra lei que até aqui não havia sido atingida. 
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Em relação às 87 emendas de pauta, o parecer discordou de quase todas. A maior 

frustração, como já foi dito, foi a não incorporação da CDRU como uma alternativa ao 

título de domínio oneroso. Desta forma, a outorga do título de domínio segue sendo o 

único título definitivo e compulsório. 

 

A principal preocupação das deputadas e dos deputados da bancada do PT era em torno 

da manutenção dos assentamentos como espaço de produção da agricultura familiar. 

Neste sentido nenhuma emenda foi acatada, não foram incorporadas as sugestões de que 

as condicionantes sobre o Título de Domínio fossem permanentes. Assim, após dez anos 

as terras poderão ser compradas por qualquer pessoa física. 

 

As únicas emendas incorporadas foram as que faziam referência à diminuição do valor a 

ser pago pela terra e à fixação de critérios mais claros sobre o parcelamento. Nesse 

sentido, diminuem o impacto negativo do endividamento. Essas emendas foram acatadas 

na forma de subemenda que reduziu para 5% o valor a ser pago pela terra nua e 

condicionou o direito de parcelamento pelo prazo de até dez anos. 

 

O parecer do deputado Bragato introduzia novo artigo extremamente prejudicial à política 

agrária do Estado de São Paulo. O novo artigo 4º proposto altera outra lei de 1985, a Lei 

4.925. Essa lei já teve seus primeiros oito artigos prescritos, mas tem em seu artigo nono 

uma importância muito grande pois viabiliza os acordos fundiários. Não à toa, já foi 

objeto de atualização pela Lei nº 16.115, de 14 de janeiro de 2016, para ampliação dos 

acordos fundiários. 

 

O novo artigo 4º 

 

“Artigo 4º - Os acordos e transações de que trata o artigo 9º da Lei nº 4.925, de 19 

de dezembro de 1985, poderão ter por objeto a alienação, onerosa, a pessoa 

natural, de terras devolutas ou presumivelmente devolutas, mediante pagamento 

de preço fixado com base em percentuais e matriz econômica apresentada pela 

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – 

ITESP, no importe do valor médio por hectare, referente à respectiva região 

administrativa, observando-se critérios e parâmetros definidos em decreto 

regulamentar.”(Emenda proposta no Parecer 736/2021 do deputado Mauro 

Bragato sobre o PL 410/2021). 

 

Esta modificação permitiria que os acordos fundiários fossem feitos de forma onerosa, ou 

seja, os possuidores de terras devolutas poderiam pagar e ficar com as terras. A Lei 

4.925/1985 seria totalmente deformada, pois, ao invés de o governo celebrar acordos para 

arrecadar terras para assentamentos, iria regularizar as terras griladas para os próprios 

fazendeiros. 

 

Em jargão parlamentar, tratou-se de um jabuti, introdução de alteração significativa no 

processo legislativo de forma abrupta, sem conexão com os demais artigos do PL. A 

relação com o discurso e ação do governo Doria, entretanto, é clara. Se fosse aprovado 

este novo artigo 4º, as grandes áreas devolutas seriam regularizadas para os fazendeiros 

possuidores irregulares e o Itesp não arrecadaria mais terras para implantar assentamentos 

estaduais. 
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O PL 410 acabou sendo aprovado sem esta emenda. Tal seria seu impacto negativo que a 

oposição e representações da sociedade civil consideraram isso uma vitória. Há que se 

destacar, entretanto, que a aprovação do PL 410 representou uma fragilização da política 

de assentamentos. Este aspecto será mais ou menos grave conforme a sua regulamentação 

na forma de decreto que deve ser publicado em breve. 
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Área 

HABITAÇÃO 

 

 

Qual foi a política habitacional da gestão Doria? – Introdução 

 

Contribuição do mandato do deputado Paulo Fiorilo 

 

 

Em seu programa de governo, João Doria disse que a política habitacional seria uma das 

prioridades de sua gestão e que pretendia atuar na habitação popular, “com modernas e 

eficientes tecnologias de construção, que reduzam custos e o ciclo de produção 

habitacional”. 

 

No documento de intenções, Doria e seu então vice-governador, Rodrigo Garcia, agora 

governador, disseram que a degradação econômica levou “a população mais necessitada 

a cada vez mais ocupar sub-habitações totalmente irregulares e insalubres (...) Todo esse 

quadro leva à necessidade premente – como ideia principal – da intensificação de ofertas 

de unidades habitacionais”. 

 

Para os então candidatos Doria e Garcia, a ação principal para resolver esse problema 

seria o “fomento à produção de novas unidades habitacionais, por intermédio das 

instituições e ferramentas já existentes: Casa Paulista/CDHU/Parcerias Público-Privadas 

na área de habitação.” Passados mais de três anos de gestão, qual é a situação da área 

habitacional paulista? 
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O problema habitacional do Estado: déficit não está sendo reduzido 

 

Contribuição do mandato do deputado Dr. Jorge do Carmo 

 

 

O governo ultraliberal e exterminador do presente e do futuro de João Doria mostra sua 

face mais cruel. Não bastasse o descaso com as políticas sociais, entre as quais a voltada 

ao setor habitacional, encaminhou, em 13/8/2020, para a Assembleia Legislativa o Projeto 

de Lei 529/2020, aprovado à toque de caixa, em apenas dois meses de tramitação, e que 

culminou com a aprovação da Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020, pela qual o Poder 

Executivo foi autorizado a extinguir a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano de São Paulo (CDHU), vinculada à Secretaria da Habitação, o que afetará 

totalmente a política habitacional. 

 

Embora a extinção da CDHU ainda não tenha sido efetivada, é fato que ao encaminhar o 

projeto de lei para o parlamento paulista o então governador Doria fez claro o seu 

pensamento e compromisso com o setor. 

 

Segundo a CDHU, o déficit habitacional no Estado atualmente é de 1,2 milhão de 

moradias. Só na capital, ao menos 167 mil famílias estão na fila por moradia, conforme a 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab), vinculada à prefeitura do 

município de São Paulo. 

 

Ainda, no cômputo do déficit habitacional, não estão inclusos moradores de favelas, áreas 

de risco e nem de loteamentos irregulares e clandestinos, o que pode segundo critérios, 

aumentar substancialmente esse déficit. Como exemplo, havendo embargos em 

loteamentos de áreas de mananciais e embargos de imóveis em áreas de risco, tais famílias 

ingressam como necessitadas nas filas para novas moradias, em caso de remoção. Ante a 

falta de dados mais detalhados e de transparência, os movimentos sociais estimam que o 

déficit habitacional do estado pode ultrapassar a casa de dois milhões de moradias. 

 

Número de novas moradias muito aquém do déficit estadual 

 

Segunda a Secretaria da Habitação, entre os recursos previstos no orçamento para o ano 

de 2022, R$ 200 milhões serão destinados para o Programa Nossa Casa para a construção 

de 15.899 unidades habitacionais em 24 municípios, e que serão concedidos subsídios 

para famílias com renda de até três salários mínimos. O programa Nossa Casa foi 

instituído pelo Decreto nº 64.419/2021 e estima investimento de R$ 1 bilhão na 

construção 60 mil unidades até 2022. O programa prevê parcerias entre o Estado, as 

prefeituras e a iniciativa privada para fomentar a produção de unidades habitacionais para 

famílias de baixa renda. Vê-se, portanto, que a diferença entre o que está estimado no 

orçamento do Estado para 2022 é muito superior ao efetivamente disponibilizado até o 

momento, o que sugere que a meta estimada mais uma vez não será cumprida. 

 

Muito embora a Secretaria da Habitação do Estado informe que na gestão Doria foram 

entregues 40.359 moradias para famílias de baixa renda e que outras 27.462 de unidades 

habitacionais estão em construção, é fato que no período compreendido entre os anos de 

2018 e 2021 foram produzidas apenas 5.584 moradias destinadas às famílias removidas 

de áreas precárias no Estado de São Paulo, sendo certo também que no ano de 2021, 

houve uma queda na produção de 66% em comparação a 2018. Apenas 886 moradias, 
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15,8% do total construído, foram destinadas à Região Metropolitana de São Paulo, a que 

apresenta o maior déficit habitacional do Estado. 

 

Portanto, além da falta de transparência e de precisão quanto às informações relativas à 

produção habitacional pelo governo do Estado, quer seja por intermédio da Secretaria da 

Habitação ou da CDHU, diretamente ou por meio de parcerias com o setor privado, é fato 

que a redução do déficit não ocorrerá, pois o número de novas moradias produzidas ou 

em produção não atende ao aumento de demanda que cresce ano a ano. Ao contrário, o 

déficit aumentou conforme pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. 

 

Regularização fundiária também está em compasso de espera 

 

O Programa Cidade Legal apoia tecnicamente todo o processo legal e burocrático para 

emissão dos títulos de propriedade. Segundo a Secretaria da Habitação, novas ordens de 

serviço do Programa Cidade Legal para regularização fundiária em 71 cidades de cinco 

regiões do Estado de São Paulo foram liberadas e 21,5 mil famílias serão beneficiadas 

com investimento de R$ 6,4 milhões do governo de São Paulo. 

 

No entanto, de acordo com pesquisa de mercado, o custo para execução de todas as ações 

de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), conforme prevê a Lei federal 13.465/2017, 

compreendendo ação jurídica, topográfica, elaboração de planta e memoriais descritivos, 

laudos ambientais e intervenções notariais, já considerando a gratuidade das custas 

cartoriais, para a expedição do Certificado de Regularização Fundiária, é da ordem de R$ 

5 mil por lote. 

 

Diante disso, é fato que o investimento anunciado pelo governo do Estado está muito 

longe de atender a demanda, já que seriam necessários mais de R$ 100 milhões para 

atender o número de famílias anunciado pela Secretaria da Habitação. Os valores 

anunciados para o Programa Cidade Legal são insuficientes e não comportam a 

regularização de áreas mais complexas de assentamentos em loteamentos irregulares, a 

maioria clandestinos, em total desrespeito à Lei 6.766/79. 

 

Segundo informações da Secretaria da Habitação, atualmente, o Estado possui 1.555.652 

lotes/famílias que necessitam de regularização fundiária, sendo certo que em 2020, 

através do Programa Cidade Legal, apenas 12.750 domicílios foram atendidos. 

Resultados muito baixos. 

 

De acordo com notícias divulgadas pela imprensa1, Estado e município de São Paulo 

embargaram mais de 100 terrenos em loteamentos clandestinos. Áreas de mananciais 

sofreram com o avanço da construção civil. As famílias foram notificadas e removidas, 

de acordo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. 

 

Não obstante a fiscalização de loteamentos novos em áreas proibidas, não há política 

pública eficaz que garanta a conservação ambiental e que ao mesmo tempo atenda às 

necessidades das famílias de baixa renda. A fiscalização e os embargos aos loteamentos 

por parte das prefeituras deveriam ser articulados com programas habitacionais pelo 

governo do Estado. 

 
1 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/03/22/estado-e-municipio-de-sp-embargam-mais-de-

100-terrenos-em-loteamentos-clandestinos.ghtml 
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A não regularização dos imóveis impacta negativamente no orçamento público 

municipal, pois além de deixarem de arrecadar impostos, têm custos de manutenção social 

para a sobrevida das pessoas nestas áreas que, além da necessidade de serviços de coleta 

de lixo, limpeza pública, melhorias das vias públicas, educação e saúde, de 

responsabilidade das prefeituras, ainda dependem da implantação de redes de água e 

energia, por exemplo, de competência do Estado na maior parte do território paulista. 

 

Área de risco grande: baixos investimentos e abandono dos municípios 

 

De acordo com o jornal O Estado de São Paulo1, com base no Mapeamento de Riscos de 

Movimentos de Massa e Inundações de 38 municípios da Grande São Paulo, publicado, 

em 2020, pelo Instituto Geológico – atualmente em processo de extinção –, sem 

considerar a capital, mais de 132,3 mil imóveis estão em áreas classificadas como de alto 

e muito alto risco na Região Metropolitana de São Paulo. 

 

Em nota, o governo do Estado de São Paulo informou ter investido cerca de R$ 800 

milhões em obras e ações de combate a enchentes, além de ter ofertado mapeamentos de 

risco a prefeituras e programas de capacitação e ter iniciado a obra de um piscinão em 

Jaboticabal, o maior de São Paulo, além de construir dois reservatórios em Franco da 

Rocha2. 

 

Porém, muitos municípios apontam dificuldade de obtenção de recursos para obras de 

infraestrutura. “Desde abril de 2021, se pleiteiam verbas com o Estado e a União para a 

reforma de uma ponte que é a única entrada para o bairro de Morro Grande. O ministério 

disse que ajudaria, se a ponta caísse". Com as chuvas ocorridas, o acesso referido pela 

prefeitura de Franco da Rocha foi interditado, deixando cerca de 60 famílias isoladas. 

Somente após a ocorrência o governo do Estado liberou R$ 500 mil para a obra3. 

 

Favelas sem solução diante do quadro habitacional 

 

Outro grave problema, sem solução à vista do grave quadro habitacional, está nas favelas. 

Mais de dois milhões de pessoas ainda moram em favelas, somente na capital. Com o 

maior número de favelas do Brasil, a cidade de São Paulo reúne 391 mil domicílios em 

espaços precários, segundo dados da Secretaria da Habitação. 

 

O fim da CDHU ameaça projetos de urbanização em São Paulo, dizem moradores. O 

projeto de Urbanização da Favela do Pantanal, em São Miguel Paulista, por exemplo, foi 

projeto piloto criado pela CDHU, responsável por mudanças no bairro. 

 

Nos últimos anos, não foi executada nenhuma ação para urbanização de favelas por parte 

do governo do Estado e a Secretaria da Habitação não promoveu nenhum projeto para 

urbanização ou melhorias das favelas existentes na Região Metropolitana de São Paulo. 

 

 
1 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2022/02/01/grande-sao-paulo-tem-132-mil-

imoveis-em-areas-de-risco-alto-e-muito-alto.htm?cmpid=copiaecola 
2 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2022/02/01/grande-sao-paulo-tem-132-mil-

imoveis-em-areas-de-risco-alto-e-muito-alto.htm?cmpid=copiaecola 
3 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2022/02/01/grande-sao-paulo-tem-132-mil-

imoveis-em-areas-de-risco-alto-e-muito-alto.htm?cmpid=copiaecola 
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Despejos e criminalização dos movimentos sociais 

 

Do mesmo modo, para agravar a crise e aumentar a exclusão social, o governo Doria não 

aceitou e desrespeitou a campanha Despejo Zero, tendo executado muitas reintegrações 

de posse e despejos por falta de pagamento das prestações das casas, mesmo durante a 

pandemia da covid-19. 

 

As ocupações, como única solução das pessoas em situação de despejo, foram neste 

período reprimidas pela Polícia Militar, inclusive com perseguições a lideranças 

comunitárias responsáveis por tais ocupações. A pedido do governo Doria, a Polícia Civil 

abriu inquérito e prendeu cinco lideranças dos movimentos de moradia que, após tempo 

de prisão, foram inocentadas pela Justiça Penal. 

 

Ainda com relação aos despejos, e reafirmando a total falta de sensibilidade, o Projeto de 

Lei 146/2020, de autoria conjunta de parlamentares da Assembleia Legislativa, inclusive 

da bancada do PT, que visava a suspensão das ordens judiciais de despejo e que foi 

aprovado pelo parlamento paulista, foi vetadopor Doria. 

 

3.970 famílias assentadas em ocupações foram despejadas desde o início da pandemia e 

outras 34.454 ocupantes estão ameaçadas de despejo no Estado de São Paulo. Não há 

dados individuais de famílias que foram despejadas por falta de pagamento de aluguel. 

 

Friamente, João Doria vetou completamente o projeto de lei que propunha a suspensão 

de reintegrações de posse e despejos em todo o Estado de São Paulo, mesmo durante a 

grave crise sanitária da pandemia do coronavírus, sob argumento de que a vacinação 

ocorreria com rapidez. 

 

Na verdade, com a crise econômica, a falta de empregos e a volta da miséria, as pessoas 

estão indo morar na rua. De acordo com censo encomendado pela prefeitura da cidade de 

São Paulo e divulgado em janeiro de 2022, na capital, há 31.884 pessoas vivendo na rua. 

Os movimentos sociais, no entanto, estimam que seja pelo menos 60 mil o número de 

pessoas em situação de rua somente na cidade de São Paulo e cerca de 80 mil em todo o 

Estado. 

 

Conjuntos habitacionais: depósitos de pessoas sem garantia de propriedade 

 

Se não bastasse, nos últimos anos, a CDHU, agora ameaçada de extinção, além de ter 

investido aquém da necessidade na produção de habitação, também foi insuficiente no 

que diz respeito a qualidade de vida e a garantia dos direitos dos mutuários. 

 

A maioria dos conjuntos habitacionais implantados pela CDHU em todo o Estado de São 

Paulo são de baixa qualidade, construídos com materiais ruins e sem qualquer plano 

urbano que tenha conexão com a infraestrutura urbana e social já existente nos municípios 

onde são construídos, constituindo-se verdadeiros depósitos humanos, que 

posteriormente apresentam problemas de transporte público, sistema viários internos e 

externos, com ausência de comércios essenciais para a população entre tantas outros 

problemas que se abatem após a entrega das chaves aos mutuários, sem contar a distância 

em relação à rede escolar e de assistência à saúde, por exemplo. 
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Apesar de prontos, nos conjuntos habitacionais, mesmo com pessoas já morando e 

pagando pelos seus imóveis, há muitos ajustes e reparos a serem feitos. 

 

Além disso tudo, há milhares de casas e apartamentos em conjuntos habitacionais da 

CDHU cujos títulos dominiais ainda não foram expedidos e sem que os moradores tenham 

qualquer garantia de obtê-los, mesmo após concluído o pagamento devido. A CDHU não 

regulariza tais unidades habitacionais, criando transtorno para os mutuários que ficam 

sem escrituras e registros definitivos nos cartórios de imóveis. 

 

Não há orçamento atualmente para a regularização fundiária destes conjuntos 

habitacionais e, em caso de extinção da CDHU, os moradores ficarão sem ter onde se 

dirigir e resolver a questão da escrituração. 
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Estrangulamento dos recursos orçamentários para a habitação 

 

Contribuição do mandato do deputado Paulo Fiorilo 

 

 

Uma análise orçamentária da Secretaria da Habitação nos permite perceber que a 

centralidade da política habitacional ficou apenas nas poucas linhas do programa de 

governo. 

 

No primeiro ano de sua gestão, em 2019, o governo Doria executou apenas 36% do total 

do recurso orçado para a pasta. No ano seguinte, executou 82%, mas com a agravante de 

que a dotação inicial para a habitação foi reduzida em quase metade em comparação ao 

ano anterior. O orçamento previsto para o ano de 2020, o primeiro em que a gestão Doria 

e Garcia pôde elaborar e enviar à Assembleia Legislativa, o orçado para a habitação foi 

de R$ 861 milhões em valores reais, numa estimativa realizada antes da pandemia e que, 

portanto, não havia sido afetada pelas projeções negativas decorrentes da emergência 

sanitária, ou seja, foi escolha política do governo reduzir o orçamento da pasta. 

 

O valor executado para a área em 2020 correspondeu a menos de um terço (31%) daquilo 

que foi executado no ano de 2011, demonstrando um grave enxugamento de recursos, o 

que impactou sua capacidade de atuação e de resolução dos problemas habitacionais. Em 

2021, o governo retomou a sua capacidade de execução dos recursos e quase dobrou o 

valor pago em relação ao orçado, iniciativa que entendemos ter sido tomada 

especialmente pela proximidade do período eleitoral e em razão de diagnóstico de que 

tamanho sucateamento nos dois primeiros anos de gestão não seriam sustentáveis. 

 

Os principais programas afetados com essa redução de recursos foram aqueles que 

destinam orçamento à Casa Paulista e à CDHU (Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano), as duas principais estruturas organizacionais responsáveis pela 

política de habitação no Estado, ambas ligadas à Secretaria da Habitação. 

 

Quadro 1 - Valores orçados e pagos na Secretaria da Habitação, em reais, corrigidos pelo 

IPCA a preços de dez/2021. 

 

 

 
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária (Sigeo) – Extraído em abril de 2022. 

 

Ano Orçado
Total pago (ano 

e restos)
% Pago

2011 2.364.619.410 2.270.476.836 96%

2012 2.281.414.412 2.672.971.359 117%

2013 2.335.326.207 2.038.209.284 87%

2014 2.618.206.874 2.614.662.352 100%

2015 2.460.196.591 1.630.860.890 66%

2016 2.097.065.185 1.457.898.242 70%

2017 2.173.846.532 1.202.170.310 55%

2018 2.073.169.498 1.480.660.549 71%

2019 1.931.963.733 693.640.231     36%

2020 861.777.499     709.282.656     82%

2021 999.271.876     1.894.504.509 190%
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Os recursos destinados para a Casa Paulista, desde a sua criação, em 2011, tiveram o seu 

menor valor nos anos de 2019 e 2020, com valores pagos de R$ 129 milhões e R$ 182 

milhões, respectivamente. A CDHU, que em 2011 recebeu do governo estadual mais de 

R$ 1,8 bilhão, teve sua execução orçamentária brutalmente reduzida para R$ 427 milhões 

no primeiro ano do governo Doria e R$ 397 milhões em 2020, o que representa apenas 

22% do que a empresa recebeu do governo em 2011. 

 

 

 
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária (Sigeo) – Extraído em abril de 2022. 

 

 

Em 2021, acompanhando o aumento geral da execução orçamentária, o recurso do Estado 

para o órgão voltou a subir, em contradição com a política que o governo Doria 

demonstrou na prática, após conseguir autorização para extinção da CDHU, alegando 

déficit orçamentário e ineficiência da empresa. 
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Autorização para extinção da CDHU e diminuição da produção habitacional 

 

Contribuição do mandato do deputado Paulo Fiorilo 

 

 

Em agosto de 2020, em plena pandemia, a gestão Doria-Garcia enviou para a Assembleia 

Legislativa um projeto de reforma administrativa e tributária que, entre outras coisas, 

propôs a autorização para a extinção da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano de São Paulo (CDHU), demonstrando enorme insensibilidade política e social, 

considerando o papel da empresa na provisão de moradias e desenvolvimento urbano 

direcionado aos paulistas de baixa renda – notadamente os mais afetados pela crise 

sanitária e socioeconômica pela qual passamos. Sob a justificativa de déficit orçamentário 

nas finanças estaduais (que não se comprovou) e alegando necessidade de enxugamento 

da máquina pública, foi aprovada a Lei 17.293/2020. Desde então, o Poder Executivo está 

autorizado a realizar a extinção da CDHU, empresa que é o maior agente promotor de 

moradia popular no Brasil, com atendimento exclusivo à população de baixa renda e que 

também intervém no desenvolvimento urbano das cidades. 

 

Ocorre que, contraditoriamente à desqualificação da CDHU promovida pelo próprio 

governo durante a defesa da tramitação da reforma administrativa, quando afirmava ser 

uma empresa ineficiente e cujos serviços poderiam ser prestados pela iniciativa privada, 

a partir de 2021, o governo passou a aumentar os recursos disponíveis para a companhia. 

Naquele ano, embora o orçamento previsto para repasse à CDHU fosse de apenas R$ 253 

milhões, os pagamentos realizados totalizaram, ao final do exercício, R$ 992 milhões, 

quase quatro vezes mais que o previsto. 

 

Não somente o orçamento aumentou, como as ações capitaneadas pela empresa têm sido 

utilizadas como vitrines de bons resultados do governo, a exemplo do recente anúncio da 

autorização de construção para moradias em Itu e região de Sorocaba e novo programa 

de regularização de dívidas de 75 mil mutuários, que o governo evoca ser o maior da 

história. 

 

O que parece é que a gestão voltou atrás, ao perceber que o custo social e econômico (ou 

mesmo eleitoral) poderia ser significativo, inclusive por entender que a CDHU e as obras 

por ela realizadas têm bom potencial de estímulo econômico e geração de emprego. O 

ponto é que a política pública que quer realmente atacar a complexidade do problema 

habitacional não pode ser objeto de ações pontuais, de investimentos oportunistas. Deve 

ser política de médio e longo prazo, de investimento continuado. 

 

Os anos de sucateamento da companhia resultaram, como se pode ver no quadro abaixo, 

na diminuição gradual da produção habitacional. 

 

 

Quadro 1 - Produção habitacional da CDHU, por região, de 2011 a 2022. 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponíveis em: https://cdhu.sp.gov.br/web/guest/producao-habitacional/consultar-

producao-habitacional. Extraído em 18.04.2022. 

 

 
Os números contrastam, sobretudo, com aqueles entregues na capital e Região 

Metropolitana de São Paulo, sabidamente onde há os maiores índices de déficit 

habitacional. Levando em conta a proporção de UHs entregues em 2021, por mil 

habitantes, nota-se que a região com o maior índice é a de Presidente Prudente, onde 

foram entregues 0,92 UHs por mil habitantes, seguida de Marília, com proporção de 0,85. 

Na capital, essa proporção é de apenas 0,01 UHs entregues por mil habitantes, o que nos 

faz questionar qual tem sido o critério de prioridade para alocação dos recursos para a 

área. 

 

 

Quadro 2 - Proporção de UHs entregues pela CDHU em 2021, por mil habitantes. 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponíveis em: https://cdhu.sp.gov.br/web/guest/producao-habitacional/consultar-

producao-habitacional e dados demográficos da Fundação Seade. Extraído em 18.04.2022. 

 

 

Produção habitacional, 

por região
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Geral

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1.680        1.199         520           1.229        1.165      711           408           934           532          707         973           -       10.058           

PRESIDENTE PRUDENTE 2.319        1.881         876           591           289         1.453        298           605           342          521         802           -       9.977             

CAPITAL 1.805        627             751           364           163         839           1.421       1.439       518          373         498           24        8.822             

METROPOLITANA DE SP 1.626        2.098         1.354        720           489         569           -            359           156          112         260           -       7.743             

SANTOS 2.350        1.907         453           639           159         291           503           555           671          -          119           -       7.647             

CAMPINAS 728            509             467           1.133        409         335           71             396           642          921         366           75        6.052             

ARAÇATUBA 496            381             300           1.265        400         504           393           576           377          774         166           -       5.632             

MARILIA 350            497             725           1.151        837         222           337           400           126          121         843           -       5.609             

BAURU 543            1.135         601           434           195         374           681           233           478          780         119           22        5.595             

SOROCABA 879            400             336           513           247         378           180           338           428          627         94              367      4.787             

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 725            51               253           934           652         32             66             286           210          442         282           -       3.933             

RIBEIRÃO PRETO 654            585             564           257           128         664           250           380           167          -          -            -       3.649             

ITAPEVA 117            25               30              571           145         492           -            441           1.433       147         36              -       3.437             

FRANCA 304            298             463           636           70           54             201           78             60             282         115           -       2.561             

BARRETOS 291            83               155           340           143         122           114           166           327          234         192           -       2.167             

CENTRAL 105            -             288           69              140         240           77             120           446          275         219           -       1.979             

REGISTRO -            194             92              214           17           47             166           -           21             151         -            -       902                 

Total Geral 14.972      11.870       8.228        11.060      5.648      7.327        5.166       7.306       6.934       6.467      5.084        488      90.550           

Produção habitacional 

entregue pela CDHU, por 

região

Produção 

Habitacional 

CDHU 2021

Habitantes 
(estim. em 2022)

Unidades 

entregues por 

mil habitantes

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 973          1.546.080 0,629

PRESIDENTE PRUDENTE 802          867.636 0,924

METROPOLITANA DE SP 498          9.407.168 0,053

SANTOS 260          1.859.898 0,140

CAPITAL 119          11.960.216 0,010

CAMPINAS 366          7.043.458 0,052

ARAÇATUBA 166          786.976 0,211

MARILIA 843          987.433 0,854

BAURU 119          1.134.202 0,105

SOROCABA 94             2.571.449 0,037

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 282          2.522.851 0,112

RIBEIRÃO PRETO -           1.413.402 0,000

ITAPEVA 36             536.756 0,067

FRANCA 115          764.002 0,151

BARRETOS 192          437.218 0,439

CENTRAL 219          1.032.935 0,212

REGISTRO -           276.211 0,000

Total Geral 5.084       45.147.891 0,113

https://cdhu.sp.gov.br/web/guest/producao-habitacional/consultar-producao-habitacional.%20Extraído%20em%2018.04.2022
https://cdhu.sp.gov.br/web/guest/producao-habitacional/consultar-producao-habitacional.%20Extraído%20em%2018.04.2022
https://cdhu.sp.gov.br/web/guest/producao-habitacional/consultar-producao-habitacional
https://cdhu.sp.gov.br/web/guest/producao-habitacional/consultar-producao-habitacional
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Não apenas a produção total da CDHU foi reduzida, como também a gestão Doria-Garcia 

quase aboliu a produção em modalidades participativas, como a autoconstrução, 

autogestão e mutirão. Em 2011, quase seis mil UHs foram produzidas na modalidade 

autoconstrução e outras 1.546 via mutirão. Em 2021, apenas 20 UHs foram realizadas por 

autoconstrução. 

 

 

Quadro 3 - Produção habitacional da CDHU, por modalidade, de 2011 a 2022. 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponíveis em: https://cdhu.sp.gov.br/web/guest/producao-habitacional/consultar-

producao-habitacional . Extraído em 18.04.2022. 

 

 

Nas condições atuais de renda, financiamento e custo da moradia, as pessoas têm cada 

vez menos condições de adquirir uma moradia no mercado, por conta própria. Na 

contramão, a gestão Doria-Garcia reduziu a execução orçamentária para a Secretaria da 

Habitação, levando a um quadro de estrangulamento das finanças da área, o que impactou 

na produção habitacional resultante; pretendeu a extinção da principal estrutura de 

provisão de moradias para pessoas de baixa-renda; e, vale destacar, vetou projeto de lei 

aprovado na Assembleia Legislativa que suspendia reintegrações de posse e despejos 

durante a pandemia. 

 

No cenário nacional, desde o fim do governo Dilma, a habitação deixou de ser prioridade. 

O governo Bolsonaro desmontou o Programa Minha Casa, Minha Vida e criou o 

Programa Casa Verde Amarela, que paralisou a produção de novas moradias destinadas 

aos mais pobres. 

 

No âmbito estadual, pelos argumentos aqui discutidos, o cenário não é diferente. Nesta 

gestão, as políticas ofertadas mostraram-se demasiadamente discretas, para não dizer 

inócuas, frente a mais de 1,2 milhões de moradias necessárias para suprir o déficit 

habitacional e às 3,2 milhões de habitações hoje consideradas inadequadas, segundo 

dados da Secretaria da Habitação. Embora os números tenham mostrado melhorias no 

ano de 2021, pelo histórico da gestão, não é possível vislumbrar que esses ganhos serão 

sustentados nos próximos anos. É urgente que a habitação retome o seu status de 

prioridade nacional, e que o Estado de São Paulo passe, finalmente, a assumir o seu papel 

como promotor de melhoria da qualidade habitacional. 

  

Produção habitacional, por 

modalidade
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Geral

Administração Direta 1.104      2.580       3.330      6.611      3.540    3.860     2.624     3.397     3.644     2.739    2.391      442      36.262        

Atendimento a Entidade -          -          -         -         -        -         404        -         -         -        -         -      404             

Auto-Construção 5.952      4.193       1.532      1.203      687       769        176        854        88          -        20           -      15.474        

Autogestão -          -          368         -         112       116        -         -         -         -        -         -      596             

Compra de Imóveis 116         -          -         -         -        -         -         -         -         -        -         -      116             

Carta de Crédito 279         302          85           156         173       293        111        168        158        188       95           24        2.032          

Crédito 7             -          -         -         -        -         -         -         -         -        -         -      7                 

Crédito Associado 138         -          -         -         -        -         -         -         -         -        -         -      138             

Empreitada 2.822      3.903       2.777      3.006      1.136    2.289     1.728     2.487     1.281     753       1.396      22        23.600        

Empreitada Integral 470         -          -         -         -        -         -         -         -         -        -         -      470             

Empreitada Integral - Turn Key 2.538      500          -         -         -        -         -         -         -         -        -         -      3.038          

Gestão Compartilhada -          -          -         -         -        -         123        400        181        -        -         -      704             

Mutirão 1.546      392          136         84           -        -         -         -         -         -        -         -      2.158          

Parceria Caixa -          -          -         -         -        -         -         -         1.582     2.787    1.182      -      5.551          

Total Geral 14.972    11.870     8.228      11.060    5.648    7.327     5.166     7.306     6.934     6.467    5.084      488      90.550        

https://cdhu.sp.gov.br/web/guest/producao-habitacional/consultar-producao-habitacional
https://cdhu.sp.gov.br/web/guest/producao-habitacional/consultar-producao-habitacional
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A extinção da CDHU agravará a política habitacional implantada na gestão 

Doria/Rodrigo Garcia 

 

Contribuição do mandato do deputado Luiz Fernando T. Ferreira 

 

 

A presença da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) no rol 

das entidades descentralizadas a serem extintas pela Lei 17.293/2020, de autoria do ex-

governador João Doria, é uma vulnerabilidade estratégica que compromete o 

planejamento presente e futuro das ações da política habitacional no Estado de São Paulo. 

 

 Doria alegou, para ter sua proposta de lei aprovada, que a extinção da CDHU tinha como 

fundamento a queda de arrecadação e um déficit orçamentário previsto para 2021, fatos 

que não ocorreram conforme dados oficiais. 

 

É de extrema relevância saber que a CDHU é superavitária, não dependente dos cofres 

públicos, tendo no exercício de 2021 a receita de recursos próprios provenientes de sua 

carteira de mutuários no valor de R$ 808.600.000,00 (oitocentos e oito milhões, 

seiscentos mil reais), conforme seu balanço anual de 2021, disponível no site da empresa. 

Portanto, não se justifica a manutenção da CDHU dentro de um projeto que tem como 

escopo a redução de gastos para os cofres públicos, pois a CDHU não depende de recursos 

estaduais, aliás, a CDHU reinveste sua receita própria em suas atividades, reduzindo 

assim, investimentos que seriam devidos pelo Estado, caso a empresa não existisse. 

 

O ex-governador alegava que a CDHU perdeu espaço no setor de habitação. Ocorre que 

a CDHU é uma das maiores empresas de habitação do mundo, é o maior agente promotor 

de moradia popular no Brasil. 

 

Muito embora haja graves problemas na execução da política habitacional do governo do 

Estado, é importante saber que desde a sua fundação em 1949, a CDHU já recebeu 

inúmeros prêmios nacionais e internacionais. Os últimos foram concedidos em outubro 

de 2019, quando a CDHU foi reconhecida pela revista Época Negócios em parceria com 

a Fundação Dom Cabral como a quarta melhor empresa do Brasil no setor de construção 

civil. Elas elegem as melhores empresas do país em 27 setores de economia e em seis 

categorias: desempenho financeiro, governança corporativa, inovação, pessoas, 

sustentabilidade e visão de futuro. Na mesma premiação, a companhia conquistou ainda 

a expressiva segunda colocação em desempenho financeiro e sustentabilidade e obteve 

boas colocações em outras categorias. Ficou em sétimo lugar em Visão de Futuro, na 

mesma posição em Inovação, em 11º lugar em Governança Corporativa e em 12º na 

categoria Pessoas. 

 

Com mais de 70 anos de existência, a CDHU acumula a experiência de quem produziu e 

comercializou mais de meio milhão de moradias, das quais 90% financiadas e subsidiadas 

a famílias com rendimentos inferiores a três salários mínimos, faixa salarial não atendida 

pela iniciativa privada, fazendo dela uma empresa que atua preferencialmente para incluir 

famílias de baixa renda nos programas de moradia. 

 

Os programas habitacionais promovidos em todo o Estado de São Paulo são responsáveis 

por gerar milhares de empregos diretos e indiretos, contribuindo, inclusive, para o 

desenvolvimento econômico de todos os municípios. 
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Seus esforços estão direcionados a todas as cidades do Estado de São Paulo, o que inclui 

as aglomerações e os centros urbanos e regiões metropolitanas, promovendo o acesso à 

moradia de qualidade, ambientalmente saudável, com regularização fundiária e conectada 

aos serviços e equipamentos essenciais à vida urbana. 

 

O fechamento da CDHU, proposto pelo governo Doria, atingiria diretamente milhões de 

moradores de suas unidades habitacionais e comprometeria a esperança de outros muitos 

milhões de famílias de baixa renda que compõem o alto déficit paulista, hoje estimado 

em quase dois milhões de unidades habitacionais. 

 

Atualmente, a companhia possui 289.457 contratos ativos e arrecadou, em 2021, o valor 

de R$ 808,6 milhões e no ano de 2020 o valor de R$ 791,7 milhões. Lembrando que os 

valores arrecadas foram dentro de um ambiente de pandemia da covid-19, onde a 

economia das famílias, principalmente as de baixa renda foram muita abaladas. 

 

Contraditoriamente, apesar da baixa qualidade das construções habitacionais feitas pelo 

governo do Estado, a CDHU é responsável por inovações de sucesso tanto no padrão 

construtivo como na promoção de ações sociais. São elas a acessibilidade, uso de energias 

alternativas, adoção de emissão de contratos em nome das mulheres, programas 

específicos para atendimento de idosos, urbanização de favelas, atendimento a indígenas 

e quilombolas, ação em cortiços, trabalho social com as famílias, entre muitas outras, 

fazendo da CDHU uma referência como empresa pública de habitação social, e sua 

existência se justifica por sua alta capacidade de produção especializada frente ao grande 

déficit de moradias adequadas no Estado de São Paulo. 

 

Apesar dos inúmeros problemas existentes, a CDHU é referência nacional em programas 

de alta complexidade e de grande envergadura, como os programas de recuperação urbana 

e ambiental, a exemplo do Programa Serra do Mar. A CDHU tem expertise em 

intervenção no ambiente urbano, como requer as questões sanitárias que agora assolam o 

estado de São Paulo com a pandemia do coronavírus, especialmente em favelas e 

assentamentos precários. Apesar da baixa produção, boa parte dos projetos da companhia 

hoje se destina ao atendimento de famílias em áreas de risco, situação que se espalha em 

praticamente todos os municípios do Estado. 

 

O desenvolvimento e operacionalização de Programas de Recuperação Urbana não 

encontraria no setor privado, via PPPs, quadros técnicos e empresas que tivessem 

experiência para dialogar com famílias de baixa renda e suas lideranças, pois esse diálogo 

foi construído ao longo de décadas. 

 

O quadro de servidores da companhia, forjado em décadas de pesquisa, desenvolvimento 

e experiência, tem competência destacada e a extinção da empresa levaria à perda de todo 

o conhecimento acumulado. Com a aprovação da extinção da CDHU, de outubro de 2020 

até março de 2021, já foram dispensados 25% dos empregados da companhia, reduzindo 

de 534 funcionários para apenas 398. 

 

 

Ainda, a CDHU, devido ao Decreto nº 64.646, de 6 de dezembro de 2019, recebeu a 

obrigação de desempenhar as atividades públicas exercidas pela Companhia Paulista de 

Obras e Serviços (CPOS), empresa extinta pela Lei nº 17.056, de 5 de junho de 2019, 
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dando suporte e gerenciando contratos e serviços de construção, reformas, infraestrutura 

e manutenção com as mais diversas secretarias de Estado e centenas de municípios. 

 

Fato que não podemos deixar de relatar é que o governo federal ainda contingenciou os 

investimentos da área de habitação popular. Só para o Estado de São Paulo, foram 

cortados o montante de R$ 4,3 bilhões, que seriam administrados via Caixa Econômica 

Federal, obstruindo temporariamente os planos do governo Doria de extinguir a CDHU. 

 

Como já informado, há um déficit estimado em quase dois milhões de unidades 

habitacionais no Estado de São Paulo, motivo pelo qual a CDHU é uma empresa de 

extrema importância para desenvolvimento, aplicação e aprimoramento das políticas 

urbanas que levem à melhoria da habitabilidade em favelas (desadensamento, 

implantação de infraestrutura pública etc.) e habitações precárias e de interesse social, e 

essa é a missão para a qual ela nasceu e não pode ser extinta. 
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Área 

MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 

 
 
Supressão de autonomia de órgão ambiental: fusão da Secretaria do Meio Ambiente 

com as de Saneamento e Recursos Hídricos e de Energia e Mineração 

 

O governo Bolsonaro, em janeiro de 2019, tinha no seu programa de governo a extinção 

do Ministério do Meio Ambiente. Devido às fortes reações, inclusive no exterior, além 

do risco de prejuízos econômicos, recuou e passou a promover o desmonte do sistema e 

da política ambiental a partir do próprio ministério. 

 

Em São Paulo, o ex-governador João Doria, ao contrário do governo federal, teve êxito 

em extinguir a Secretaria de Meio Ambiente e subordinar a política ambiental e o sistema 

estadual de meio ambiente à área de infraestrutura, criando a Secretaria de Infraestrutura 

e Meio Ambiente. 

 

Com isso, sinalizou duplamente ao mercado, reduzindo o tamanho do Estado, com a 

eliminação de secretarias – usando, mais uma vez, o argumento nunca comprovado de 

que isso reduz custos –, e fragilizando a defesa do meio ambiente para facilitar a 

aprovação de projetos de maior impacto ambiental. A área ambiental, inclusive gera 

recursos oriundos de compensação, multas e taxas de licenciamento. 

 

Doria colocou sob o mesmo comando órgãos que têm papéis diferentes e, por vezes 

antagônicos: uns com papel de normatização, regulação, licenciamento, fiscalização, 

gestão e promoção de políticas voltadas à preservação ambiental e outros que propõem e 

executam projetos e empreendimentos nas diversas áreas de infraestrutura, como 

saneamento, drenagem, disposição de resíduos, energia. 

 

Esta fusão de secretarias, logo no início do governo, foi apenas o primeiro passo do 

processo de desmonte viria na sequência. 
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Desestruturação da pesquisa científica ambiental: extinção abrupta dos Institutos 

Florestal, Geológico de Botânica e sua substituição pelo Instituto de Pesquisa 

Ambiental com perda de identidade e produção científica 

 

 
A extinção dos três institutos de pesquisa – Florestal, Geológico e de Botânica – resultou 

da aprovação, na Assembleia Legislativa, do PL 529/2020, do ex-governador João Doria 

e que poderia ser chamado de projeto de lei do fim do mundo, tantos os objetivos, 

diferentes e desconexos, ali eram tratados. Além da extinção dos institutos e de diversos 

outros órgãos de gestão descentralizada, o PL previu aumento das alíquotas de 

contribuição ao Iamspe, alienação de imóveis, apropriação de superávit de fundos de 

destinação específica pelo tesouro, redução de benefícios fiscais, Programa de Demissão 

Incentivada, concessão de parques e complexos esportivos, entre outras medidas. 

 

A justificativa, ou pretexto, foi a previsão, em meados de 2020, de um déficit de R$ 10,4 

bilhões ao final do exercício de 2021, em um orçamento com receita estimada de cerca 

de R$ 215 bilhões. Cinquenta dias após, foi enviada a proposta de Orçamento para 2021 

à Assembleia Legislativa, com valor de R$ 30 bilhões maior. Ao invés do déficit, o 

governo do Estado fechou o ano de 2021 com superávit de R$ 41,9 bilhões. Uma 

diferença superior a cinquenta bilhões de reais. 

 

O objetivo real do governo era ampliar e centralizar a receita além de reduzir o tamanho 

do Estado, alterando a denominação do conceito de Estado Mínimo para Gestão Pública 

Moderna e Eficiente. A exemplo do que aconteceu no governo federal, a pandemia serviu 

para “passar a boiada” quando, ao contrário, demonstrava a necessidade de um Estado 

forte e atuante para atravessar o período da crise sanitária. 

 

A elaboração do PL 529/2020 foi tão descuidada e açodada que na minuta original não 

constava a extinção do Instituto Florestal, Instituto Geológico e Instituto de Botânica, 

órgãos da administração direta, sem cargos em comissão, mas da Fundação Florestal que 

administrava cerca de cem unidades de conservação. Devido à repercussão negativa da 

proposta, houve uma troca de instituições na última hora demonstrando a falta de critério 

e a motivação ideológica e não de gestão. 

 

O Instituto Florestal era o responsável pela gestão de cerca de 50 áreas protegidas, 

incluindo estações experimentais e florestas estaduais voltadas ao manejo e 

experimentação florestal que foram transferidas para a Fundação Florestal, que não tinha 

esta atribuição. Em 2006, houve tentativa similar a esta transferência, que se mostrou 

inadequada e as unidades foram devolvidas ao instituto. 

 

A extinção destas instituições centenárias, sem qualquer sobreposição de funções entre 

elas, não trouxe qualquer benefício para o Estado, comprometeu a pesquisa científica, a 

preservação dos acervos e o atendimento de políticas públicas, sem resultar em economia 

de recursos. 
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Concessão de parques e unidades de conservação e a privatização do Petar 

 

 

O governo do Estado de São Paulo enviou à Assembleia Legislativa em maio de 2013 um 

projeto de lei autorizando a concessão à iniciativa privada de três parques estaduais – 

Cantareira, Jaraguá e Campos do Jordão – e duas áreas de proteção no Interior do Estado. 

O projeto veio acompanhado de volumoso estudo de viabilidade econômica e justificativa 

detalhada.  Após três anos de muitas idas e vindas foi aprovada nova versão encaminhada 

pelo governo estadual autorizando a concessão de 25 unidades de conservação sem 

respaldo em qualquer estudo ou justificativa. 

 

O roteiro para efetivar as concessões é o mesmo para justificar e obter apoio para qualquer 

processo de privatização: precarizar a manutenção, deixar de realizar concurso público 

para repor funcionários das entidades gestoras e, assim, convencer os usuários de que é 

preferível repassar os serviços para a administração privada, mesmo que isso implique o 

pagamento de altos valores por serviços que eram públicos. 

 

Desta forma, na gestão Doria, realizou-se consultas e audiências públicas para a 

concessão de onze parques, porém nenhuma delas teve caráter decisório. Por exemplo, 

apesar da forte mobilização e dos protestos contra a privatização do Parque da Água 

Branca, o processo avançou, vencendo a licitação empresas grande porte, que participam 

de diversas concorrências e exploram várias unidades. 

 

A situação mais grave se dá com a tentativa em curso de privatização do Parque Estadual 

Turístico do Alto do Ribeira (Petar), conhecido como o Parque das Cavernas. Possui 35 

mil hectares de Mata Atlântica preservada, a maior porção existente no Brasil; 350 

cavernas e um complexo ecoturístico bastante desenvolvido e operado com os devidos 

cuidados de sustentabilidade por comunidades tradicionais e quilombolas e por 

moradores das redondezas. 

 

A maior parte dos atrativos só pode ser acessada na companhia de monitores ambientais 

locais muito especializados e toda a infraestrutura de ecoturismo, alimentação, 

hospedagem é gerida pela população da região. O que os privatistas não percebem é que 

um dos principais ativos presentes no Petar é a possibilidade de os visitantes desfrutarem 

desta interação entre a natureza e as comunidades. 

 

Com a concessão, cujo edital já publicado prevê a concorrência internacional, aquelas 

comunidades seriam alijadas da gestão do parque. Pela importância que o atual modelo 

tem, não só para a sobrevivência das comunidades, mas também para a economia local, 

há praticamente unanimidade nos municípios onde se localiza o Petar – entre as cidades 

de Iporanga e Apiaí e muito perto de Registro – contra a concessão. 
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A privatização da Sabesp 

 

 

Privatização integral da Sabesp com transferência do controle acionário para 

concessionária privada apesar de a empresa preencher os requisitos econômico-

financeiros fixados no novo marco regulatório para universalização dos serviços até 

2033. 

 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp é uma empresa de 

economia mista, com 50,3% das ações de posse do Tesouro do Estado e a outra metade 

dividida entre a Bolsa de Valores de Nova York (15,3%) e a Bovespa (34,4%), no Novo 

Mercado. Todas as ações são ordinárias, com direito a voto. A receita operacional líquida 

em 2021 foi de R$ 19,5 bilhões e o lucro líquido de R$ 2,3 bi, equivalente à média obtida 

nos últimos cinco anos. A distribuição de dividendos aos acionistas foi de cerca de 25%, 

o que corresponde ao mínimo legal, a exemplo do que tem ocorrido nos últimos anos. 

Não há obrigação do Estado em reinvestir o lucro no setor. 

 

O processo de transformação de empresa pública para empresa público-privada foi 

iniciado com a abertura do capital social, seguida por ofertas de lotes de ações no 

mercado, em 2002 e 2004, até atingir o limite legal de pouco menos de 50% das ações. 

Houve outras tentativas de ampliar a presença privada na empresa. A primeira foi de 

associação a um parceiro estratégico que passaria a gerir algumas das principais diretorias 

da empresa, inclusive a financeira. Em 2017, o governo estadual aprovou na Assembleia 

Legislativa projeto de lei que autoriza constituir sociedade controladora para a qual 

seriam transferidas ações do Tesouro para, por meio de novas emissões, reduzir para 25% 

a participação do Estado no capital social da empresa. 

 

A proposta de privatização caminha em sentido contrário ao que ocorre no mundo. 

Centenas de serviços de saneamento, localizados em países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, que foram concedidos a empresas privadas durante a primeira onda 

neoliberal nas últimas décadas do século passado foram retomadas pelos titulares após o 

vencimento do prazo das concessões, às vezes até antes, devido à constatação de que 

houve piora na qualidade da prestação dos serviços, investimentos insuficientes e 

cobrança de tarifas excessivas. 

 

Isso ocorreu em inúmeras cidades de diversos países das Américas, como Estados Unidos, 

Argentina, Bolívia, Chile, e da Europa, como Inglaterra, França e Alemanha, entre muitos 

outros. A conclusão a que chegaram é que, pelas suas características de monopólio 

natural, os serviços de água e esgoto são prestados de forma mais eficiente e barata por 

serviços públicos, de preferência de âmbito local. 

 

No Brasil, as privatizações, em geral, também não obtiveram resultados adequados. Os 

exemplos mais conhecidos são de Manaus que, depois de duas décadas, conta com a pior 

cobertura entre as grandes capitais brasileiras. Em Tocantins, que privatizou a empresa 

estadual, o governo teve que reassumir os serviços em muitos municípios de baixa 

rentabilidade e a empresa privada manteve os mais rentáveis. Em São Paulo, a cidade de 

Itu, há muito com concessão privada, foi uma das que mais sofreu na última crise hídrica. 

 

No caso da Sabesp, que atende 375 municípios do Estado, nada justifica a entrega do seu 

controle para a iniciativa privada. Além da adesão do governo Doria à agenda ultraliberal 
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do governo federal, que inclusive está sendo revista nos países capitalistas centrais, o que 

se busca é, provavelmente, a ampliação da distribuição de lucros aos acionistas privados, 

inviável politicamente enquanto a empresa estiver sob controle do poder público. 
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Ausência de políticas públicas de água e esgoto no Estado de São Paulo 

 

Ausência de políticas públicas de água e esgoto por parte do governo do Estado, 

subordinando o planejamento do setor aos interesses corporativos da Sabesp, com o 

consequente abandono dos municípios autônomos, como demonstrado na aprovação 

da Lei 17.383/2021. 

 

Por exigência do novo marco regulatório, o governo do Estado aprovou legislação 

regionalizando o saneamento no Estado criando quatro Unidades Regionais de Serviços 

de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário (URAE): Sudeste (com 370 

municípios), Centro (com 98 municípios), Leste (com 35 municípios) e Norte (com 142 

municípios). 

 

Esta divisão não corresponde a nenhuma outra divisão regional do Estado como regiões 

metropolitanas, regiões administrativas ou comitês de bacia hidrográfica, este último o 

mais lógico. Também não proporciona qualquer sinergia ou economia de escala na 

prestação dos serviços. 

 

A URAE Sudeste agrega municípios dispersos por todo o Estado, desde o Pontal do 

Paranapanema até o Litoral Norte, do Vale do Ribeira à divisa com o Rio Grande. O que 

estes 370 municípios têm em comum é exclusivamente a condição de terem os serviços 

de água e esgoto operados pela Sabesp. A distribuição dos municípios nas outras três 

URAEs foi feita de forma aleatória por manterem alguma proximidade geográfica, 

porém, sem serem contíguos devido à presença dos municípios operados da Sabesp. 

 

Na verdade, havia a avaliação de que uma divisão diferente desta, mesmo que feita sob a 

ótica da racionalidade do planejamento territorial do saneamento, mas que não abarcasse 

todos os municípios concedidos à Sabesp em uma única unidade, poderia resultar em 

desvalorização das ações da empresa. Esta é a lógica permanente da atuação estatal no 

setor de saneamento, que não dá a devida assistência aos municípios não operados pela 

Sabesp, a maioria de pequeno porte e pouca estrutura e ausência de políticas públicas para 

a totalidade do Estado. 

 

Além disso, durante o debate do projeto foi negado peremptoriamente pelo responsável 

do governo pela área que abrange o saneamento que este desenho foi feito com a intenção 

de privatizar a Sabesp, o que foi confirmado pelo governador. Após a aprovação da lei 

foi feito o anúncio pela área financeira da intenção de privatizar a empresa e emitido 

comunicado de Fato Relevante reportando a contratação do International Finance 

Corporation (IFC) para análise de alternativas de reestruturação do capital da Sabesp. 

 

Como os gestores municipais têm discernimento, apesar de ainda não ter sido divulgado 

o balanço oficial, parece que a adesão dos municípios autônomos às URAEs foi baixa. 
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Gestão inadequada da Sabesp em relação às políticas ambientais, sociais e de 

transparência 

 

Gestão inadequada da Sabesp em relação às políticas ambientais, sociais e de 

transparência, resultando em limitações da empresa no atendimento às necessidades 

da população. 

 

A firme defesa da Sabesp como empresa que deve ser mantida sob controle público, o 

reconhecimento da alta qualidade do seu corpo técnico e do seu quadro de funcionários e 

a importância que tem para o saneamento no Estado de São Paulo e no Brasil, não 

impedem que se apontem os seus problemas de gestão. 

 

A primeira questão é quanto à confiabilidade e à transparência das informações 

divulgadas em relação ao atendimento e à cobertura de abastecimento de água e de coleta 

de esgoto. 

 

O Painel de Indicadores publicado tanto no Relatório de Sustentabilidade como nas 

Demonstrações Financeiras de 2021 da Sabesp aponta a tendência à universalização do 

atendimento e da cobertura em água desde 2017. Isto significa, segundo o Painel, 

cobertura superior a 98% e atendimento superior a 95%. No entanto, entre 2017 e 2021 

houve um acréscimo de cerca de um milhão de novas ligações o que corresponde a 11%. 

Fica a questão de como o atendimento e a cobertura de água se mantêm estáveis durante 

cinco anos e o número de ligações aumenta 11%. Além disso, há uma redução não 

explicada de cerca de 250 mil ligações entre 2020 e 2021. 

 

Os indicadores de coleta de esgoto também apresentam incoerência. Apontam um 

acréscimo de apenas 2% nos índices de atendimento e cobertura entre 2017 e 2021 

enquanto, no mesmo período, o número de ligações apresenta um acréscimo de cerca de 

um milhão e cem mil novas ligações, ou 15%. Fica a mesma pergunta. Tanto no 

abastecimento de água como na coleta de esgoto o critério é considerar ligações e 

economias, ativas e inativas. 

 

A hipótese explicativa é que a base de cálculo desconsidera a maior parte dos imóveis 

“saneáveis” originários da expansão urbana, porém, sem regularização formal das 

prefeituras. Na medida que são conectados às redes de abastecimento de água e coleta de 

esgoto passam a ser computados no número de ligações existentes, sem alteração dos 

índices de cobertura e atendimento. Assim, contabilmente o atendimento é universal 

apesar de parcelas da população não terem acesso aos serviços. 

 

Para o tratamento de esgoto é apresentado apenas o Índice de Economias Conectadas ao 

Tratamento de Esgoto, que tem oscilado entre 75% e 79% entre 2017 e 2021. O indicador 

mais importante da perspectiva ambiental seria o volume de esgoto tratado em relação ao 

volume de esgoto gerado, além da eficácia do tratamento. Porém, este dado não está 

disponibilizado apesar de a empresa publicar um Relatório de Sustentabilidade e o 

despejo de efluentes sem tratamento ser o principal problema ambiental no Estado, em 

especial nas grandes concentrações urbanas. 

 

O Relatório da Qualidade das Águas Interiores de 2020, da Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (Cetesb), traz indicadores de coleta e tratamento de esgoto para o 

Estado sem distinção de operador. Na média do Estado, o percentual de atendimento de 
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tratamento de esgoto foi de 65%. Este índice oscilou entre 62% e 64% nos cinco anos 

anteriores, portanto, sem avanços significativos. 

 

Para efeito de comparação, na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que corresponde à 

Região Metropolitana de São Paulo, onde todos os municípios, exceto São Caetano e 

Mogi das Cruzes, são atendidos pela Sabesp, o índice de atendimento foi de 52%, bastante 

abaixo da média do interior, considerados os serviços autônomos, aqueles com 

concessões privadas ou concedidos à Sabesp. 

 

O indicador de perdas de água, comparando o volume produzido com o efetivamente 

entregue nas ligações, oscilou nos últimos cinco anos entre 31% e 28%. No Brasil, há 

empresas estaduais que operam com índices muito piores, porém, considerando os 

parâmetros internacionais são muito elevados. Com recorrentes crises hídricas que 

tendem a se agravar com as mudanças climáticas, evitar o desperdício institucional é 

obrigação e exemplo para a população. Neste caso, o benefício ambiental e social deve 

prevalecer sobre eventual cálculo econômico que pode concluir ser menos dispendioso 

ignorar as perdas do que realizar intervenções para minorá-las. 
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Área 

CULTURA 

 

 

Diagnóstico da política cultural no Estado de São Paulo 

 

 

Podemos garantir que a cultura foi um dos campos marcados pela irresponsabilidade dos 

25 anos de hegemonia tucana em São Paulo. Suas políticas acentuaram as desigualdades 

sociais, impuseram uma agenda retrógrada nas áreas culturais e nas ações afirmativas, 

caracterizaram-se pela falta de transparência na contratação de obras e infraestrutura, pelo 

aparelhamento estatal e por frear o dinamismo próprio de um Estado marcado pelo senso 

de empreendedorismo e pela diversidade, tanto racial quanto de gênero, tanto econômica 

quanto tecnológica. Mas, principalmente, pela prevalência da agenda neoliberal, que feriu 

mortalmente um dos pilares dos direitos humanos e de cidadania: a cultura. 

 

O setor cultural vem sofrendo penosamente com as sucessivas administrações do PSDB 

no Estado de São Paulo. O primeiro critério de exclusão é regional: a distribuição da verba 

entre os diversos segmentos da cultura não é equânime: 83% dos municípios paulistas 

têm menos de 50 mil habitantes e, em sua maioria, ficam de fora dos editais de 

distribuição dos recursos para a cultura. 

 

Por outro lado, os editais da cultura excluem pela burocracia e visão tecnocrática, 

exigindo dos cidadãos, de maneira uniforme, o domínio da linguagem técnica e legalista 

dos concursos e prejudicando o acesso de muitos grupos, artistas e fazedores culturais, 

guardiães dos saberes tradicionais, aos recursos destinados à produção cultural. 

 

Sem contar a exiguidade de recursos. Apesar de o aumento, no Orçamento do Estado, em 

2021, chegar a R$ 277.216.266.263,00, a verba destinada à Secretaria de Estado da 

Cultura foi de apenas R$ 985.085.418,00 (0,355% do orçamento total) para arcar com 

toda a sua atividade, incluindo custeio e pessoal. Constata-se, ao mesmo tempo, que no 

ano de 2010 a performance deste percentual era de 0,639%, com o valor de R$ 

897.202.576,00; em termos percentuais o orçamento da cultura teve um decréscimo de 

mais de 50% em dez anos. A capacidade do Estado de gestão das políticas culturais é 

ínfima, já que tem transferido suas atribuições, sistematicamente, ao longo dos últimos 

anos, para as Organizações Sociais (OSs). Algumas delas, em função dos recursos que 

recebem, têm importância sociopolítica projetada superior à da própria Secretaria de 

Cultura. 

 

Neste ano de 2022, o orçamento da cultura foi de R$ 1.149,672.592; valor ainda em 

andamento e sujeito a contingenciamentos. Nos três anos do governo João Doria, houve 

corte no Projeto Guri, de R$ 18,1 milhões ou 5,9%; nas Oficinas Culturais, R$ 3,87 

milhões ou -8,7%; nas Fábricas de Cultura, R$ 33,3 milhões ou 30%, e na SP Escola de 

Teatro, de R$ 4,57 milhões ou 11,75. 

 

Em 2021, a implantação de Fábricas de Cultura 4.0 sofreu cortes de R$ 5,95 milhões ou 

37%. Em 2022, o contingenciamento para a ação Conservatório de Tatuí foi de R$ 4 

milhões ou 13%; para o Programa de Ação Cultural Proac-Editais, de R$ 5 milhões ou 

5,8%, e de R$ 4 milhões ou 22,8% para a SP Escola de Teatro. 
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Verifica-se na execução da gestão das políticas culturais do Estado de São Paulo uma 

forte presença das OSs. Em contraponto, há uma ausência de investimentos em políticas 

de recursos humanos no quadro funcional do Estado, deixando-se que as OSs ocupem 

essas funções, sob o argumento é se dar celeridade às ações burocráticas, administrativas 

e de gestão do Estado. São 19 OSs com contratos vigentes, na gestão de projetos e 

programas da política de cultura do Estado de São Paulo. 

 

Decorridos quase 20 anos da adoção do modelo de gestão do Estado pelas OSs, 

implantado pelo governo do Estado de São Paulo na área cultural desde 2004, pouco se 

conhece sobre a realização de estudos que tenham analisado de forma crítica o referido 

modelo. 

 

Dentre as características identificadas como fragilidades para as OSs e para o modelo, 

estão a dificuldade de coordenação dos contratos, os desafios no monitoramento e na 

avaliação e eventuais conflitos existentes entre Secretaria de Cultura e as OSs. Percebe-

se uma enorme falta de estrutura institucionalizada da secretaria. 

 

Observa-se, ainda, que, apesar da importância da condição administrativa das OSs, há 

uma sobreposição de ações e políticas realizadas por este mesmo Estado, dando às 

organizações a condição de gestoras destas políticas. O papel que hoje é dado às OSs 

deforma sua criação original e contribui para a diminuição da responsabilidade e da 

capacidade de atuação do Estado. 

 

Boa parte dos municípios do Estado tem deficiências na constituição formal de órgãos 

municipais de cultura. A ausência de articulação regional da Secretaria de Cultura 

aprofunda o quadro de inanição cultural. 

 

Percebe-se que os governos tucanos promoveram profundos atrasos nas questões do 

patrimônio histórico, abrindo mão de uma compreensão mais ampla das questões da 

memória, dando ênfase aos bens monumentais e esquecendo de preservar manifestações 

e edificações alusivas a diversos contextos sociais, econômicos e políticos. O baixo 

registro de bens imateriais evidencia a marca dessa política, e só há pouquíssimos estudos 

de registro em andamento. Constata-se a ausência de fundos, financiamento e 

contrapartidas para ações de preservação do patrimônio cultural edificado, especialmente 

para imóveis particulares. 

 

No Estado de São Paulo, faltam mecanismos que facilitem e garantam uma ampla 

participação social no Programa Nacional Cultura Viva, que prevê a constituição e 

sustentabilidade dos Pontos de Cultura. O programa prevê a inclusão das culturas 

indígenas, hoje sem a atenção de uma política especial do governo, uma estratégia que 

estimule a sustentabilidade e a manutenção de suas culturas, dos processos tradicionais 

de transmissão de saberes, do fortalecimento de suas línguas, de suas expressões culturais, 

do acesso a novas tecnologias, do incentivo à produção material e imaterial. 

 

As atuais ações relativas às culturas afro-brasileiras no Estado são realizadas com quase 

nenhum apoio e pela iniciativa exclusiva de artistas, grupos, coletivos e organizações não 

governamentais das comunidades, sem nenhum incentivo do poder público. 

 

A cultura, a construção coletiva, tem sido historicamente aberta à incorporação do novo, 

permeando os campos da criação e da imaginação, além de se constituir em elemento de 
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inserção e equilíbrio social e demonstrar notável solidez como fator de saúde da 

população, a saúde em sua acepção mais ampla: a liberdade, o arbítrio e a ação coletiva. 

Em simbiose com a ação educacional, ela aponta para a construção da identidade, mais 

do que para a afirmação de um mercado consumidor. 

 

Um ambiente cultural dinâmico e diverso, como é o de São Paulo, se potencializado, tem 

a capacidade de se converter em antídoto contra as tendências à homogeneização do 

pensamento, inspira as atitudes críticas, impede o avanço das mentalidades arcaicas e 

conservadoras. Essa riqueza, combinada com a acessibilidade, a capacidade formativa e 

o debate contínuo, contribuirá para alavancar o desenvolvimento da população, maior 

bem de uma nação. 

 

É premente a necessidade de se promover a dimensão simbólica da cultura, que 

compreende os bens de natureza material e imaterial que constituem o patrimônio cultural 

do Estado de São Paulo, abrangendo todos os modos de viver, fazer e criar dos diferentes 

grupos formadores da sociedade paulista, conforme o artigo 216 da Constituição Federal.  

 

A crise sanitária planetária nos parece ser uma das mais intensas catástrofes nas últimas 

décadas. A atual pandemia mundial da covid-19 conseguiu parar o mundo em seus mais 

diversos e variados aspectos. Um primeiro aspecto carecido de observação é a mudança 

de rotas do motor do capitalismo com a estagnação da economia. O setor industrial, um 

dos principais responsáveis pela geração de trabalho e renda encerrou parcialmente as 

suas atividades e com isto baixando salários de trabalhadores à metade e em muitos casos 

a demissão de milhares de trabalhadores, causando aumento do desemprego e da 

desagregação social. 

 

Tal calamidade, já em março de 2020, ocasionava a queda no faturamento de 86,6% das 

empresas do setor cultura, já que cerca de 63,4% delas foram paralisaram de imediato 

suas atividades e ao menos 42,1% tiveram projetos cancelados e inúmeras demissões. 

Esses dados foram divulgados no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia 

Criativa de São Paulo e apurados pela FGV e pelo Sebrae em conjunto com a própria 

secretaria. 

 

A pesquisa concluía que somente em 2022 o setor conseguirá retomar o patamar de 

geração de PIB verificado em 2019, o que indica uma perda de renda estimada em R$ 

69,2 bilhões para o biênio 2020-2021 (uma queda de 18,2% no período da pandemia). 

Como resposta a esta crise, porém, o que temos observado é uma profunda inépcia da 

atual gestão à frente da Secretaria de Cultura. 

 

A política de cultura precisa ser fortalecida, incentivada e que esteja no centro das 

políticas públicas de recuperação do Estado de São Paulo. Sabemos que o campo da 

cultura é responsável por cerca de 3,9% do PIB de São Paulo e por 47% do PIB criativo 

de todo o Brasil, movimentando 1,5 milhão de postos de trabalho (além dos informais) e 

150 mil empresas e instituições no território estadual. 

 

O campo da cultura foi a primeiro e o mais atingido pela pandemia da covid-19 e pela 

crise econômica decorrente e, como não poderia deixar de ser, foi o último a poder voltar 

plenamente às suas atividades presenciais que dependem essencialmente de público. 
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O Estado precisa garantir total democratização da cultura, irrestrito acesso da população 

aos seus bens, contribuindo com a consolidação de uma consciência de cidadania e 

reafirmando sua dimensão simbólica. A cultura também é, evidentemente, atividade 

econômica e de geração de empregos qualificados. Cumpre ao Estado uma política de 

irrigação de seu corpo produtivo. 

 

Ao longo dos dois primeiros anos de pandemia, a Secretaria de Cultura não conseguiu 

estabelecer nenhum canal de diálogo, colaboração e participação efetiva, junto ao amplo 

e diversificado campo cultural e criativo paulista, para informar, consultar e discutir 

previamente as suas propostas de políticas públicas. Não conseguiu dar nenhuma resposta 

significativa e relevante, durante todo o ano de 2020, à profunda crise do setor, não tendo 

apresentado, até aqui, nenhum plano de emergência cultural em nível estadual. 

 

A Secretaria de Cultura terminou 2020 ainda com a formulação e publicação de um 

decreto de constituição do Fundo Estadual de Cultura, novamente, sem qualquer diálogo 

prévio com o setor, tampouco com a Assembleia Legislativa. Um Fundo para onde se 

prevê a destinação remanescente dos poucos recursos de políticas públicas culturais e a 

decorrente apropriação de parte dos seus valores para cobertura de custos e financiamento 

da previdência estadual. 

 

Deste modo, faremos uma breve análise situacional da política de cultura no estado de 

São Paulo a partir de dados públicos e outra parte a partir de nossas percepções e 

participação direta nas lutas por políticas culturais no estado de São Paulo e no Brasil. 

 

 

Síntese dos principais tópicos levantados na análise situacional da cultura no Estado 

de São Paulo 

 

Programas ProAC ICMS e ProAC Edital 

 

Identifica-se uma desproporção entre os investimentos do ProAC ICMS e ProAC Edital.  

 

ProAC ICMS 

 

O ProAC ICMS precisa ratificar a afirmação de que a verba destinada ao financiamento 

de projetos culturais é verba pública, e não recurso privado das empresas. É necessário 

disponibilizar seus dados com maior abrangência e detalhamento. A Unidade de Fomento 

da Produção Cultural (UFDPC) apresenta os números relativos aos projetos aprovados, 

mas não torna públicas as informações sobre os projetos aprovados e captados, onde estão 

situadas as empresas que contribuem com os projetos e onde os projetos beneficiados são 

executados para que uma avaliação qualitativa do programa possa ser realizada. 

 

ProaC Edital 

 

Diagnosticou-se que a distribuição da verba entre os diversos segmentos da cultura não é 

equânime. 83% das cidades do Estado têm menos de 50 mil habitantes e elas, na maioria, 

ficam de fora dos editais. 
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Quanto à formatação dos projetos, os critérios de seleção exigem dos cidadãos o domínio 

da linguagem técnica e burocrática, prejudicando o acesso de alguns grupos, artistas e 

fazedores culturais aos recursos destinados à produção cultural. 

 

Quanto ao trabalho das comissões de avaliação, o volume de projetos é grande para um 

prazo pequeno, os critérios de avaliação tendem a ser muito subjetivos e os recursos são 

insuficientes para a quantidade de projetos que poderiam ser aprovados. 

 

Banco de dados 

 

Há carência de dados quantitativos e qualitativos dos programas, projetos e ações da 

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, como um dos 

principais obstáculos para a tomada de decisão dos gestores e agentes culturais. A falta 

de informação agrava-se ainda mais fora da capital. Não há um levantamento preciso de 

equipamentos, ações e projetos culturais existentes nos 645 municípios, o que evidencia 

a falta de comunicação entre Estado e municípios. A falta de um sistema de informações 

e de indicadores culturais e sua disponibilização dificultam a implementação de políticas 

públicas nas esferas municipal, regional e estadual. Os indicadores atuais – no modelo de 

gestão por OSs – priorizam dados que não avaliam os efeitos de caráter cidadão de suas 

ações. 

 

Articulação entre Estado e municípios 

 

Há pouca articulação entre a Secretaria de Cultura e os municípios, o que dificulta o 

acesso às políticas estaduais. Existe carência de informação e acredita-se que por essa 

razão há uma enorme dificuldade de se implantar uma política de adesão ao Sistema 

Nacional de Cultura e de implementação do Sistema Municipal de Cultura. Isso se deve 

ao fato de boa parte dos municípios do Estado ter deficiências na constituição formal de 

órgãos municipais de cultura. 

 

A ausência de articulação regional da secretaria também é um dos fatores de dificuldade. 

No passado as delegacias de cultura faziam esse papel e passaram a realizar políticas de 

balcão. Depois, foram suprimidas e a política de balcão perseverou, substituindo parte 

das ações formais que sofrem com a dificuldade de articulação. A linha tênue que se dá 

nessas relações consoantes as questões político partidárias não possibilita que a ação de 

política de Estado tenha êxito. 

 

Descentralizar é preciso 

 

Pesquisas apontam a urgência da descentralização de recursos, gestão e formação. Hoje 

as políticas culturais estão concentradas na capital paulista. Os programas e as ações têm 

como base os profissionais da capital e não valorizam a cultura da região e a participação 

da comunidade local nos projetos. Não há descentralização das atividades artístico-

culturais e valorização das singularidades de cada território. Por outro lado, vale dizer que 

uma conquista da luta social dos movimentos culturais do Estado, nos últimos anos, foi a 

obrigatória a destinação de 50% dos recursos dos editais para o interior. 

 

Formação 
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As iniciativas de formação e aprimoramento estão concentradas na capital, o que dificulta 

e/ou impede o acesso da população do interior a estes bens culturais. 

 

Os projetos direcionados para o interior nem sempre correspondem à realidade, a 

necessidade e vocação dos municípios, sendo muitas vezes um espelhamento da capital. 

 

Os conceitos estruturantes para os projetos do interior são pensados a partir de uma 

realidade alheia à realidade local, idealizados por formadores externos, sem o 

aproveitamento dos seus fazedores culturais. 

 

Há uma necessidade urgente de descentralização da formação para capacitar cidadãos, 

artistas, fazedores de cultura, ressaltando a formação de gestores culturais dos municípios, 

que em sua maioria têm pouca compreensão e informação sobre as políticas públicas da 

área. 

 

Programas de formação cultural 

 

Conservatório de Tatuí; Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim (Emesp); 

Fábricas de Cultura (somente na capital); Oficinas Culturais – nos anos 1990 foram 

implantados espaços de formação em grande parte do Estado de São Paulo por intermédio 

das chamadas oficinas culturais; esses espaços de formação foram extintos e hoje as 

atividades oficineiras são realizadas por OSs; SP Escola de Teatro (focada na formação 

profissional nas artes cênicas). 

  

Com alunos distribuídos por todo o Estado de São Paulo, o Projeto Guri é considerado o 

maior programa sociocultural do Estado.  

 

A política cultural na capital e interior do Estado 

 

No campo da cultura, o Estado de São Paulo ajuda a refletir sobre a desigualdade do país. 

Há uma disparidade na distribuição dos recursos, majoritariamente concentrados na 

capital, em detrimento dos demais 645 municípios. Esta realidade está presente tanto nas 

chamadas culturas eruditas quanto nas culturas populares e tradicionais. A cidade de São 

Paulo é responsável por ser receptora da maioria dos programas, das ações e dos recursos 

destinados à cultura, relegando às cidades do interior e litoral um papel secundário, de 

pouca relevância e, não raro, de meras recebedoras da produção cultural da capital, o que 

colabora fortemente para que se torne comum se ouvir a frase "levar cultura para", 

discurso este que acaba por ser incorporado e reproduzido no interior, neste caso em 

relação aos bairros periféricos. 

 

Esta narrativa reforça um aspecto de hegemonia cultural, que acaba colaborando na 

espiral perversa que resulta na disparidade de atenção que o governo do Estado dá à 

capital e ao interior, notadamente desigual. O interior do Estado, por sua vez, mostra-se 

um celeiro inesgotável de talentos e de manifestações culturais diversas e plurais, latentes 

de espontaneidade e tradição, além de comoventes na sua capacidade de sustentar-se, viva 

e rica em simbolismo e cidadania, porém, frágil em sua relação com a dimensão 

econômica da cultura. 

 

Um outro fator a ser destacado é que a maioria das cidades com menos de 50 mil 

habitantes não possui equipamentos culturais de apoio e têm dificuldade de acessar os 
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programas da Secretaria de Cultura. Para piorar o quadro, muitas destas cidades sequer 

possuem secretarias e/ou departamentos de cultura para condução das políticas culturais. 

Ainda que tímidos e pontuais, e em que pese a existência de políticas sistêmicas de 

museus e bibliotecas, alguns programas já estão sendo idealizados a partir da lógica da 

descentralização, procurando dar ao interior os devidos respeito e importância no 

panorama cultural do Estado. 

 

Bibliotecas, livros e leitura 

 

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB) tem mapeado a 

existência de 637 bibliotecas em 431 municípios paulistas, envolvendo mais de 2.300 

profissionais, além de duas bibliotecas estaduais (Parque Vila Lobos e Parque da 

Juventude) e 24 bibliotecas existentes nos equipamentos culturais da Secretaria de Estado 

de Cultura. Há cidades que declaram não possuir nenhuma biblioteca pública em 

funcionamento. O mapeamento do SisEB, disponível em 

www.bibliotecaspaulistas.sp.gov.br, indica a carência de modernização das bibliotecas, 

tanto no seu conceito quanto nas suas instalações. 

 

Há carência de recursos para programas de apoio à atualização dos acervos, de 

capacitação profissional e de modernização das instalações, de modo a transformar as 

bibliotecas em equipamentos vivos, dinâmicos e integrados com suas comunidades. O 

mapeamento não abrange as bibliotecas comunitárias, de outras instituições, de outras 

secretarias e salas de leitura existentes nas unidades prisionais. 

 

No campo da cadeia criativa do livro, avalia-se que as formas e o alcance do fomento à 

produção e a difusão da leitura e da literatura são insuficientes. 

 

Museus 

 

No Sistema Estadual de Museus (Sisem SP), segundo publicação do Instituto Brasileiro 

de Museus (Ibram), vinculado ao Ministério do Turismo, foram levantadas 517 

instituições museológicas no Estado de São Paulo, na época da publicação (2010), sendo 

que destes, 20 são geridos por contratos de gestão. Em 

https://www.cultura.sp.gov.br/category/programas/museus/, há o site de cada um. Estas 

instituições estão distribuídas por 190 municípios paulistas, e cerca de 280 são museus 

municipais. Com relação aos recursos destinados pelo Estado à qualificação e 

fortalecimento deste conjunto de museus, a prioridade são os 20 museus geridos pela 

própria Secretaria de Cultura por meio OSs. 

 

Além desses museus, temos o Museus Históricos Pedagógicos (MHPs), nos municípios 

do interior de São Paulo que eram tutelados pelo Estado, mas passaram nos últimos anos 

pelo processo de municipalização, em que não só sua responsabilidade como seu acervo 

passou a ser parte dos municípios. 

 

Identifica-se que há necessidade de modernização desse conjunto de museus, tanto do 

ponto de vista conceitual como do ponto de vista de estruturação. Entende-se que exista 

pouca articulação entre as esferas governamentais relativa à implantação de políticas 

públicas setoriais no campo museal. 

 

https://www.cultura.sp.gov.br/category/programas/museus/
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Na área da museologia social, aponta-se a ausência de investimentos e apoio às iniciativas 

de museologia comunitária e de preservação de memórias das culturas tradicionais e 

populares. 

 

Patrimônio material e imaterial 

 

Exceção no âmbito da Secretaria de Cultura, a Unidade de Preservação do Patrimônio 

(UPPH) e Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado (Condephaat) não tem parcerias com organizações sociais e 

desempenham atividades de licenciamento. 

 

A partir dessas peculiaridades, a UPPH opera sob a dualidade de ser responsável pela 

análise de projetos de intervenção em bens tombados e seus entornos, com consequente 

fiscalização de eventuais irregularidades e, ao mesmo tempo, pela formulação e execução 

de políticas públicas de identificação, preservação, valorização e difusão do patrimônio 

cultural. 

 

Percebe-se que o licenciamento absorve grande parte dos esforços da UPPH, com prejuízo 

da realização de outras atividades como oficinas, seminários e até mesmo ações de 

restauração. Sob o aspecto conceitual, uma compreensão mais ampla do patrimônio se 

fez presente nas ações de identificação e valoração da UPPH/Condephaat, que buscou 

preservar não apenas bens monumentais, mas edificações alusivas a diversos contextos 

sociais, econômicos e políticos. 

 

No entanto, ainda se verifica maior ênfase no patrimônio material, em detrimento do 

imaterial. Há baixo número de bem imaterial registrado, atualmente há alguns estudos de 

registro em andamento. 

 

A equipe da UPPH carece de profissionais especializados para trabalhar as questões 

específicas do patrimônio imaterial, uma vez que a única carreira prevista nos quadros da 

Secretaria de Cultura é a de arquiteto. 

 

O diálogo entre a sociedade civil e o governo é insuficiente para o reconhecimento e 

gestão desses patrimônios, embora a maior parte dos pedidos de tombamento e registro 

seja de iniciativa popular. Em que pese a importância da educação patrimonial, constata-

se a necessidade de gestões compartilhadas com as comunidades, nas quais o patrimônio 

está inserido, e a compreensão de que o município também é responsável pela preservação 

de bens de interesse cultural. Não houve a criação de uma política ou estratégia 

sistemática para promover atividades com esse escopo, ou seja, tais atividades foram 

pontuais, sem previsão de continuidade. 

 

Constata-se a ausência de fundos, financiamento e contrapartidas para ações de 

preservação do patrimônio cultural edificado, especialmente para imóveis particulares. 

No que tange ao Condephaat, cabe problematizar a regulamentação de seu 

funcionamento, uma vez que a legislação aponta o conselho como responsável por 

diversas ações, mas a UPPH é quem de fato pode executá-las, já que somente ela dispõe 

de servidores e ordena despesas. Também a composição do Condephaat não contempla 

todas as vozes representativas do campo da cultura. 

 

Acesso e acessibilidade 
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Quanto à acessibilidade, grande parte dos equipamentos culturais, do ponto de vista físico 

e arquitetônico, ainda se mostra inapta e nada funcional em relação às pessoas com 

deficiência. Além disso, há outros públicos para os quais o acesso também é restrito, como 

negros, indígenas, quilombolas, ciganos, parteiras, pessoas em situações de 

vulnerabilidade, juventude reconhecida em bandos, moradores de rua, entre outros. São 

insuficientes os investimentos em formação dos funcionários e gestores dos espaços para 

recepcionar a diversidade e criar um atendimento inclusivo, bem como ações para incutir 

o sentimento de pertencimento das pessoas aos espaços culturais. 

 

Ainda no âmbito do acesso, a inexistência e/ou desprezo pelas políticas culturais que 

trabalhem na questão da garantia dos direitos e ao acesso aos mecanismos de produção 

cultural e artística, sobretudo das pessoas com deficiência, cujas preocupações se 

concentram mais na garantia da acessibilidade física, uma ação que reduz o papel destas 

pessoas na construção da civilidade social. 

 

Muitos produtores culturais também estão excluídos dos mecanismos de fomento de 

produção, seja por falta de formação técnica ou por não se enquadrar às exigências atuais. 

 

Existe um desequilíbrio na distribuição das estruturas de formação cultural no Estado. A 

distribuição de universidades, cursos, escolas, oficinas de formação se concentram 

prioritariamente nos grandes centros. Também existe um desequilíbrio na distribuição das 

apresentações culturais no Estado. A circulação não ocorre de maneira equilibrada e o 

fluxo dos pequenos centros para os grandes é quase inexistente. 

 

Tratando-se da gestão pública, há uma tendência de insensibilidade dos gestores e dos 

produtores culturais na ampliação das discussões do tema, insistindo-se no foco da 

acessibilidade arquitetônica, negligenciando-se a acessibilidade comunicacional. 

 

Povos indígenas 

 

O governo de São Paulo não possui uma política de cultura para os povos indígenas que, 

segundo o censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

perfazem o total de 41.981 pessoas vivendo no nosso Estado, sendo 2.767 aldeados e 

39.214 residindo de forma comunitária em áreas urbanas, em diversos municípios do 

Estado. 

 

As ações da Secretaria de Cultura destinadas aos povos indígenas restringem-se a um 

edital específico do ProAC e ações pontuais, como as ligadas a Assessoria de Gêneros e 

Etnias, núcleo também extinto no governo Doria. O referido núcleo era responsável por 

financiamentos de projetos elaborados pelas comunidades. Sendo assim, povos como os 

guarani mbya, os tupi-guarani, os kaingang, os terena, os krenak, os pankararu, fulni-ô, 

entre outros, que constituem parte importante da diversidade cultural paulista, não 

dispõem de uma política que garanta a eles apoio que proporcione a sustentabilidade e a 

manutenção de suas culturas, dos processos tradicionais de transmissão de saberes, do 

fortalecimento de suas línguas, de suas expressões culturais, do acesso a novas 

tecnologias, do incentivo à sua produção material e imaterial. 

 

Cultura afro-brasileira 
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Os negros, mulheres e homens, segundo os últimos dados do IBGE de 2010, são 50,7% 

da população brasileira. A esse respeito o Núcleo de Pesquisa Relações Raciais: Memória, 

Identidade e Imaginário, da PUC-SP, que estuda as relações raciais no Brasil desde 1990 

escreve: 

 

“Existe um grande número de estudos sobre relações raciais no Brasil que 

mostram que há uma disputa entre duas grandes correntes, de um lado, uma que 

identifica harmonia nas relações sociais e, de outro, uma que afirma que há 

racismo no país. O racismo, aqui, é definido como uma ‘[...] crença na existência 

das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o 

moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural’ (MUNANGA, 2000, p.24). 

Grande parte dos estudiosos das relações raciais concorda com essa definição, tais 

como: Hasenbalg (2005), Paixão (2006) e Guimarães (2004). Para este último, 

‘racismo, em primeiro lugar, é referido como sendo uma doutrina, quer se queira 

científica, quer não, que prega a existência de raças humanas com diferentes 

qualidades e habilidades, ordenadas de tal modo que as raças formem um 

gradiente hierárquico de qualidades morais, psicológicas, físicas e intelectuais. 

[...] Além de doutrina, o racismo é também referido como sendo um corpo de 

atitudes, preferências e gostos instruídos pela ideia de raça e superioridade racial, 

seja no plano moral, estético, físico ou intelectual’ (GUIMARÃES, 2004, p.17)”. 

 

Nas consultas aos grupos, artistas e fazedores de cultura, foram recorrentes duas 

solicitações: recursos e espaços de diálogo. 

 

O racismo institucional e todas as suas formas de atuação foram apontados como o 

principal motivo da invisibilidade da arte e da cultura negra no Estado. Em algumas 

regiões do Estado instaurou-se a falsa ideia de que não existem população e cultura afro-

brasileira. Na consulta também foi recorrente a indicação do descaso, do reducionismo e 

do fortalecimento de estereótipos impostos aos fazedores e grupos em regiões onde se 

concentram grande número de afro-brasileiros. 

 

Não existe quase nenhuma política pública institucional específica para os segmentos da 

cultura afro-brasileira. Existem, em algumas cidades, conselhos e comissões oficializadas 

pelo poder público, que não conseguem, de fato, construir políticas públicas para o 

segmento afro-brasileiro. Ficam restritas a realizações de eventos pontuais, geralmente 

em datas comemorativas e/ou em festividades, como o carnaval, onde a arte e a cultura 

afro-brasileira são tratadas apenas como exóticas e populistas. Em pouquíssimas cidades 

há editais específicos. O formato para inscrição dos artistas e grupos é muito 

burocratizado e os recursos são parcos. 

 

As ações da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa de São Paulo para as 

culturas afro-brasileiras eram realizadas pela Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias, 

agora extinta, e pontualmente a Unidade de Fomento e Difusão Cultural (UFDPC) 

implementada, desde 2012, em edital do ProAC. 

 

O fato é que a maioria das ações é realizada pelos artistas, grupos, coletivos, organizações 

não governamentais e comunidades afro-brasileiras sem nenhum incentivo do poder 

público, ao contrário, em muitos casos as instituições do governo dificultam a realização 

das ações, por exemplo, quando criminalizam a circulação de grupos negros em ruas e 
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praças fora dos períodos ditos “oficiais”, impondo-lhes ainda horário para início e 

término, restringindo limites territoriais ou solicitando cadastros em delegacias de polícia. 

 

Corpos artísticos da Secretaria de Cultura 

 

Jazz Sinfônica, Orquestra do Theatro São Pedro, Orquestra Sinfônica do Estado de São 

Paulo (Osesp), São Paulo Companhia de Dança. 

 

Eventos da Secretaria de Cultura 

 

Encontro Paulista de Hip Hop, Festival de Arte para Crianças, Festival Internacional de 

Inverno de Campos do Jordão, Festival Paulista de Circo, Prêmio Governador do Estado 

para a Cultura, Prêmio São Paulo de Literatura, Revelando São Paulo, Semana Guiomar 

Novaes, Virada Cultural Paulista, Encontro Paulista de Hip Hop, Festival de Arte para 

Crianças. 

 

Teatros, auditórios e salas de espetáculo 

 

Auditório Claudio Santoro, Sala São Paulo, Teatro Estadual de Araras “Maestro 

Francisco Paulo Russo”, Teatro Procópio Ferreira, Teatro Sérgio Cardoso, Theatro São 

Pedro. 

 

Órgãos Vinculados 

 

Fundação Memorial da América Latina, Fundação Padre Anchieta. 
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Área 

ESPORTES 

 

 

A entrega do Complexo Esportivo do Ibirapuera para a iniciativa privada e a 

redução do incentivo ao esporte 

 

 

Dando sequência à saga tucana de eliminar o Estado em favor do mercado, já em março 

de 2019, logo no princípio de sua gestão, João Doria enviou à Assembleia Legislativa 

novo projeto de lei  (PL nº 91/2019) de desmonte da estrutura pública construída ao longo 

de décadas com dinheiro público que, aprovado, transformou-se na Lei nº 17.099, de 27 

de junho de 2019, para a concessão do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, 

que abriga o emblemático e icônico Ginásio do Ibirapuera. 

 

Pior ainda é que ao prazo da concessão que desde logo, pela lei, ficou estabelecido que 

poderá ser prorrogado como método de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, pode ser estendido por 35 somado ao período de prorrogação. 

 

Na época, jornais, sites e redes sociais destacaram o importante papel desempenhado por 

deputadas e deputados da bancada do PT na Assembleia Legislativa, tendo em vista 

impedir a aprovação do projeto de lei e que cobraram transparência do processo de 

concessão e garantia, aos esportistas, de continuidade do apoio no preparo físico e 

treinamento, que permitisse a eles bem representar o Brasil nas disputas esportivas. 

 

Felizmente, além das dificuldades para a construção da modelagem econômica e 

financeira que interesse ao mercado, o processo de concessão foi suspenso por iniciativa 

do Ministério Público. Assim, a licitação para concessão encontra-se suspensa, havendo 

tempo para reversão dessa aberração.   
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Área 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

 

O desmonte da CT&I e dos institutos de pesquisa do Estado de São Paulo 

 

 

Desnecessário tecer qualquer comentário sobre a importância do domínio do 

conhecimento e da relevância da ciência, da tecnologia e da inovação para a construção 

de uma sociedade desenvolvida e soberana. 

 

Abandonada, no Brasil, até 2002, antes da posse de Lula à frente da presidência da 

República, quando, então, as instituições de pesquisa científica e universidades receberam 

apreço por parte do governo federal, e, no Estado de São Paulo, o mais desenvolvido do 

país, desde sempre, o domínio do conhecimento foi completamente abandonado após as 

eleições de 2018, quando de forma alinhada foram eleitos o atual presidente da República 

e o ex-governador João Doria com seu vice e agora governador Rodrigo Garcia. 

 

Na linha oposta às suas promessas de campanha, as instituições vinculadas à pesquisa e 

ao desenvolvimento da ciência e do conhecimento em São Paulo foram relegadas 

totalmente. As três universidades públicas do Estado – Universidade de São Paulo (USP), 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Estadual Paulista (Unesp) 

–, presentes entre as melhores do planeta, assim como os institutos de pesquisas viram 

seus orçamentos estagnarem e até minguarem, perderem autonomia e, pasmem, 

constituírem objetos de desejos para a famigerada política de gestão da eficiência, redução 

do papel do Estado e transferência para o setor privado. 

 

É possível afirmar que o voraz esforço do ex-governador Doria de destruir a máquina 

pública em favor do fortalecimento do mercado é assustador. Ele só não destruiu mais 

porque logo vislumbraria alçar voos mais alto no seu projeto político à frente. 

 

Além das universidades, a estrutura de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) diretamente 

vinculada ao governo do Estado era composta por 17 institutos de pesquisas vinculados 

às secretarias de Estado Agricultura e Abastecimento, em sua maior parte, da Saúde e da 

Infraestrutura e Meio Ambiente, a Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio 

(Apta) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 

 

A redução dos investimentos e do quadro de profissionais pesquisadores, assistentes e 

pessoal de apoio chega a ser dramática. 

 

Se não bastasse os cortes dos investimentos e dos recursos para custeio, em uma 

demonstração clara de sua face destruidora do domínio do conhecimento e de construção 

de uma sociedade totalmente dependente, Doria determinou o fechamento de diversos 

institutos de pesquisa, quando, por meio da Lei 17.293/2020 extinguiu duas importantes 

instituições de pesquisa, o Instituto Florestal (IF) que foi incorporado por fusão aos 

Institutos Geológico e de Botânica, e a Superintendência no Controle de Endemias 

(Sucen). 

 

Para se ter ideia da perversidade de João Doria e seu vice, hoje governador, Rodrigo 

Garcia, o Instituto Butantan e a Fundação para o Remédio Popular (Furp) integravam 
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estudos para privatização. Não fosse a pandemia da covid-19, bem provavelmente, hoje, 

já não teríamos mais essas importantes instituições para a pesquisa, o desenvolvimento 

da ciência e a prestação dos relevantes serviços que prestaram para todo o povo paulista, 

brasileiro e para o mundo durante a crise sanitária que por dois anos abalou o mundo. 

 

Revelador do desespero por parte daqueles que enxergam na CT&I um dos pilares para a 

construção de um Brasil e de um Estado que proporcione melhores condições de vida 

para o seu povo é o ofício da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São 

Paulo (APqC) que ora fazemos constituir na forma de anexo este diagnóstico do governo 

do Estado de São Paulo. 
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Área 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

O descaso para com as políticas de desenvolvimento e assistência social no Estado 

 

 

A demonstração cristalina sobre o descaso com as políticas de desenvolvimento e 

assistência social no Estado de São Paulo é a ausência dessas políticas e de programas 

efetivos. Não bastasse os orçamentos já inexpressivos dos programas sob 

responsabilidade de outros órgãos e entidades, os orçamentos das secretarias de 

Desenvolvimento Social e dos Direitos da Pessoa com Deficiência são pífios. 

 

O SUAS não saiu do papel 

 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) não ganhou formato no Estado de São 

Paulo, e não teve nenhuma organização a partir das diretrizes emanadas da Lei federal 

12.435/2011. 

 

O Estado não regulamentou sistema e não fez a articulação com os municípios para a 

criação e a organização da rede de proteção, mantendo apenas parcerias políticas pontuais 

de interesse dos gestores dos municípios e de acordo com a conveniência dos seus 

interesses. Não houve diálogo com a sociedade civil e, ainda, o ex-governador Doria 

tentou promover uma "privatização" dos serviços assistenciais. 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Social possui cerca de 30 programas, desde ações para 

idosos até vale gás, renda básica e programas para jovens. Contudo, os recursos 

destinados aos programas sociais são irrisórios diante das necessidades humanas. Por 

exemplo, o programa renda cidadã atende apenas 59 mil famílias em um universo que 

pode ultrapassar de 1,1 milhão de pessoas em situação de extrema pobreza. 

 

Além disso, os programas são executados sem qualquer articulação entre si, ao contrário 

do que determina o SUAS. Por exemplo, se uma pessoa tem acesso ao programa Renda 

Cidadã não têm acesso aos demais programas, que não dialogam como política pública, 

mas apenas como um programa isolado. 

  

Apagões durante a pandemia 

 

No Estado mais rico do país, durante a pandemia da covid-19, com a política de 

isolamento social, a assistência social teve um verdadeiro apagão, não conseguindo, na 

prática, atender aos mais necessitados com o que há de mais básico para a manutenção da 

dignidade do ser humano, a alimentação e uma renda mínima para a sobrevivência. 

 

No momento de liberação do auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional, já 

a contragosto do presidente da República, o governo do Estado não se colocou à frente 

para organizar e contribuir com a inscrição dos necessitados, por exemplo. 

 

Mesmo tendo sido convidado por entidades para promover a organização e a gestão para 

retirada de documentos pessoais das pessoas mais pobres para acessar o auxílio 
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emergencial, o governo Doria foi ausente e deixou os municípios totalmente 

desorientados, sem qualquer apoio estadual. 

 

Bom Prato: com idas e vindas ficou devendo 

 

O Bom Prato não chega a ser um programa social de alimentação completo. Porém, 

atende os mais necessitados com a venda dos alimentos por um preço simbólico. Durante 

a pandemia, além da necessidade emergencial, houve apelo para que três refeições, café 

da manhã, almoço e jantar, fossem servidas. Isso aconteceu em algumas das unidades da 

capital, porém, por não mais que seis meses. 

 

Com o aumento do desemprego, muitas pessoas passaram a procurar o Bom Prato como 

alternativa de sobrevivência, para matar a fome, porém, vários equipamentos na capital 

chegaram a fechar as suas portas, mesmo no horário do almoço, deixando milhares de 

pessoas sem serem atendidas. 

 

Em tempos de crise econômica, de aumento da pobreza e de inflação alta e em evolução, 

que afetou o preço da cesta básica, o Bom Prato faz o contrário do que seria preciso e 

reduz o atendimento, em vez ampliar o número de restaurantes e garantir três refeições 

diárias. 

 

Além de todos os problemas, apesar de ser hoje um equipamento essencial para a garantia 

das condições mínimas de dignidade, atendendo as pessoas mais pobres, desempregadas, 

em situação de rua, que vivem em miséria extrema, não há regras claras e transparência 

sobre os serviços prestados, sobretudo nos equipamentos situados pelo interior do Estado. 

 

Não há articulação de política de alimentação 

 

Com a pobreza em ascensão desde 2016, e ampliada em 2019, ante a pandemia do 

coronavírus, as políticas econômicas nefastas e a ausência de políticas de emergenciais 

para as pessoas mais pobres, o aumento do desemprego fez piorar o cenário social e a 

fome voltou a fazer parte do dia a dia das pessoas empobrecidas, sobretudo nos grandes 

centros urbanos. 

 

Mesmo assim, com aumento da população vivendo em situação de rua, quase dobrando 

após a pandemia, a Secretaria de Desenvolvimento Social não buscou, nem mesmo com 

as prefeituras e empresários, uma articulação para que alimentos fossem distribuídos às 

familiais vulneráveis e em situação de fome. 

 

A pandemia, suas perdas e o Estado ausente 

 

A pandemia afetou a sociedade e o Estado de forma abrupta e demasiada, quando o 

governo do Estado de São Paulo reagiu com isolamento social e depois com a vacinação 

em massa. 

 

Contudo, muitas foram as mortes por covid-19, deixando milhares de famílias em 

situação precária e destruída, sob o aspecto emocional e material. Incontáveis são as 

pessoas órfãs e que dependiam economicamente do parente falecido, sem que haja 

qualquer tipo de política para identificar e acolher esses sobreviventes. 
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Aumento da extrema pobreza: governo se ausenta desta análise 

 

Segundo dados da Fundação Seade1, do total de 16,2 milhões de pessoas consideradas 

extremamente pobres no país, com renda per capita inferior a R$ 70 reais por mês, cerca 

de 1,1 milhão residem no Estado de São Paulo, o que representa 7,0% da população pobre 

do país, ou 2,6% da população paulista. No conjunto do país, 8,6% dos brasileiros vivem 

em extrema pobreza. 

 

Durante estes últimos anos, o Estado de São Paulo ganhou mais 200 mil pessoas em 

situação de extrema pobreza. Isso considerando apenas os números do primeiro semestre 

do ano de 2021. São paulistanos que estão tendo que viver com menos de R$ 89 reais, 

per capita por mês, numa situação inaceitável e que exige medidas urgentes por parte do 

governo estadual. 

 

O governo paulista anunciou a criação do programa Bolsa do Povo que faria distribuição 

de auxílio de cerca de R$ 500 por mês, porém, a entrega desse benefício, que deveria ser 

urgente e já ter chegado às famílias, parece acompanhar o calendário eleitoral. 

 

De qualquer forma, ainda que positiva a distribuição de renda, como de costume, 

especialmente durante os anos do governo Doria, ela deve acontecer conforme os 

interesses políticos e eleitorais de Doria e do seu sucessor, o governador Rodrigo Garcia, 

sem transparência com relação aos municípios que serão privilegiados com o benefício. 

 

E, tristemente, fora o auxílio previsto pelo Bolsa do Povo, não há outro plano ou programa 

previsto para a distribuição de alimentação, incremento de renda e trabalho, de saúde e 

educação, para readaptação às novas tecnologias, de forma que os pobres continuarão 

pobres e com tendência de se tornarem ainda mais pobres. 

 

Recomeço: um programa que enriquece as comunidades terapêuticas e enfraquece 

a Rede de Atenção Psicossocial 

 

As questões mais polêmicas em torno do uso de drogas acontecem em face da inexistência 

de uma política de drogas efetiva, cuja ausência justifica programas como o Recomeço 

que resgata a lógica manicomial abandonada pela Lei federal 10.216/2000, e traz de volta 

os ideais de manicômios do Século XVIII. 

 

Por estas razões que a eficácia do método de trancar as pessoas para "limpá-las" das 

drogas não tem sido eficiente, uma vez que tais internações somente são aceitas e ocorrem 

em curtos períodos e após as pessoas serem desligadas das comunidades terapêuticas. 

Após essas internações, sem que haja qualquer articulação com outras necessidades, 

como trabalho e renda, habitação e tratamento de saúde em tom mais adequado, os 

usuários voltam às drogas. 

 

O programa, ainda que com outras denominações, existe desde 2013. Em diversas 

audiências públicas realizadas pelo Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana 

(Condepe), usuários narram que já ficaram internados mais de 15 vezes. Como uma 

internação dura, em média, entre três e seis meses, é possível deduzir que uma pessoa 

internada por 15 vezes tenha sido internada por um tempo aproximado de sete anos, 

 
1 http://produtos.seade.gov.br/produtos/retratosdesp/view/index.php?indId=13&temaId=1&locId=1000 
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somados os tempos das várias internações. Assim, considerado o custo mensal de 

internação da ordem de R$ 1.900, temos que uma pessoa internada por todo esse tempo 

custa cerca de R$ 170 mil. 

 

Por outro lado, centenas de comunidades terapêuticas sobrevivem exclusivamente dos 

convênios com o Estado e mesmo que muitas delas tenham seguido as recomendações do 

governo quanto a suas instalações, muitas são fechadas por existência de tortura e maus-

tratos, conforme aponta relatório do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo 

(CRP/SP) sobre as comunidades terapêuticas em São Paulo. 

 

Comunidades terapêuticas são caras e produzem poucos resultados na recuperação de 

usuários de álcool e drogas. Estudos mostram que as Redes de Atenção Psicossocial 

(RAPS) têm resultados mais eficientes tanto qualitativamente como quantitativamente, 

alcançando aproximadamente a marca de 30% de pessoas recuperadas contra 8% a 10% 

das comunidades terapêuticas e clínicas de recuperação (pesquisa de Dartiu Xavier da 

Silveira1). 

 

  

 
1 Graduado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina (1978), concluiu mestrado (1991) e doutorado (1997) em Psiquiatria na 
Universidade Federal de São Paulo. Foi consultor do Ministério da Saúde e da Secretaria Nacional de Drogas (Senad - Ministério da 

Justiça). Foi membro da American Psychiatry Association, da International Association for Analytical Psychology, além de 

pesquisador-colaborador da University of California (UCLA). Foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e da 
Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Álcool e Drogas (ABRAMD). Atualmente é professor livre-docente da 

Universidade Federal de São Paulo,tendo experiência na área de Medicina, com ênfase em Psiquiatria, Psicologia e Neurociências, 

atuando principalmente nos seguintes temas: dependência de álcool e drogas (incluindo redução de danos); depressão;transtorno de 
déficit de atenção; transtornos do controle dos impulsos; comorbidades psiquiátricas; psicometria (envolvendo adaptação e validação 

de instrumentos diagnósticos); psicanálise (psicologia analítica); neuropsiquiatria; neurobiologia, revisão sistemática e metanálise. 

Atua ainda como médico psiquiatra em consultório particular e Professor Associado do Departamento de Psiquiatria da Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFEPS/EPM 
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Área 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

Organização territorial do Estado de São Paulo: breve panorama 

 

Contribuição do mandato do deputado Emidio de Souza 

 

 

Municípios e população 

 

O Estado de São Paulo, com 645 municípios, é o mais populoso do país e, segundo dados 

da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), tinha cerca de 44,64 milhões 

de habitantes em 2020, sendo que 422 municípios (65,43%) possuíam menos de 25 mil 

habitantes. Destes, 271 municípios (42,02%) possuíam menos de 10 mil habitantes.  

 

 

 
 

 

Os 422 municípios com menos de 25 mil habitantes somavam, juntos, em 2020, cerca de 

3,80 milhões de habitantes, apenas 8,51 % da população total do Estado. 

 

Apenas nove municípios (1,40%) possuíam mais de 500 mil habitantes e, juntos, 

somavam cerca de 18,64 milhões de habitantes, 41,75% da população total do Estado. 

 

Grupo de Municípios Número % População %

Mais de 500 mil habitantes 9 1,40% 18.636.331 41,75%

De 250 mil a 500 mil habitantes 21 3,26% 7.430.671    16,65%

De 100 mil a 250 mil habitantes 49 7,60% 7.704.406    17,26%

De 50 mil a 100 mil habitantes 57 8,84% 3.946.576    8,84%

De 25 mil a 50 mil habitantes 87 13,49% 3.123.937    7,00%

De 10 mil a 25 mil habitantes 151 23,41% 2.432.091    5,45%

Menos de 10 mil habitantes 271 42,02% 1.365.887    3,06%

População total dos Municípios 645 100,00% 44.639.899 100,00%
Fonte: SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados)

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

População por Grupo de Municípios - em 2020
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São Paulo, maior município do Brasil, com mais de 11,87 milhões de habitantes, possuía 

sozinho 26,59% da população total do Estado. O menor município é Borá, com apenas 

812 habitantes, em 2020. 

 

Apenas os 79 municípios com mais de 100 mil habitantes (12,25%) somavam, juntos, 

cerca de 33,77 milhões de habitantes, 75,65% da população total do Estado. Os 566 

municípios restantes (87,75%), com menos de 100 mil habitantes, somavam juntos apenas 

cerca de 10,87 milhões de habitantes, 24,35% do total de habitantes do Estado. 

 

Segundo estudos do Seade, pouca mudança ocorrerá até 2050. A cidade de São Paulo já 

terá mais de 12 milhões de habitantes e Borá poderá ver reduzida a sua população para 

pouco mais de 700 habitantes. Até lá, cerca de 120 municípios poderão ver a sua 

população reduzida. 

 

 

 
 

 

Organização regional 

 

Afora a Região Metropolitana de São Paulo, com 39 municípios, os demais 606 

municípios paulistas estão organizados em 15 regiões administrativas que estão 

subdivididas em 42 regiões de governo. 

 

Com mais 500 mil habitantes - em 2020

São Paulo 11,87

Guarulhos 1,35

Campinas 1,18

São Bernardo do Campo 0,81

São José dos Campos 0,71

Santo André 0,69

Ribeirão Preto 0,68

Osasco 0,68

Sorocaba 0,66

População total 18,64

Fonte: SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados)

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

milhões de habitantes

Por população Em 2020 % Em 2025 Em 2050

Mais de 500 mil habitantes 9 1,40% 9 10

De 250 mil a 500 mil habitantes 21 3,26% 24 24

De 100 mil a 250 mil habitantes 49 7,60% 48 51

De 50 mil a 100 mil habitantes 57 8,84% 59 60

De 25 mil a 50 mil habitantes 87 13,49% 86 86

De 10 mil a 25 mil habitantes 151 23,41% 151 140

Menos de 10 mil habitantes 271 42,02% 268 274

Número total de Municípios 645 100,00% 645 645
Fonte: SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados)

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Número de Municípios
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Atualmente, 253 municípios paulistas (39%) estão organizados de acordo com uma nova 

ordem, em regiões metropolitanas e em aglomeração urbana. 

 

Até 2020, o Estado de São Paulo possuía três aglomerações urbanas (Franca, Jundiaí e 

Piracicaba) e seis regiões metropolitanas (Baixada Santista, Campinas, Grande São Paulo, 

Vale do Paraíba e Litoral Norte, Sorocaba e Ribeirão Preto). 

 

Com a criação das Regiões Metropolitanas de Jundiaí, Piracicaba e São José do Rio Preto, 

em 2021, atualmente, o Estado de São Paulo possui nove regiões metropolitanas, que 

agregam 234 municípios, e apenas uma aglomeração urbana, a de Franca, com 19 

municípios. 
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Ausência de política de desenvolvimento regional do Estado: falta de recursos para 

os órgãos e fundos de apoio 

 

 

Apesar de ser o Estado mais desenvolvido do país, passados quase 30 anos da aprovação 

a Lei Complementar 760/1994, que estabeleceu diretrizes para a sua organização 

regional, São Paulo não possui política e nem plano de desenvolvimento regional. 

 

Em que pese a intenção inicial, a divisão territorial em regiões administrativas e regiões 

de governo, já organizadas há mais de três décadas, não tinha outro propósito senão o de 

organizar regionalmente os vários órgãos da administração pública estadual nas diversas 

áreas, como saúde e educação. 

 

Embora a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) tenha elaborado o 

desenho de um plano, uma política de desenvolvimento regional que considerasse 

peculiaridades e potencialidades regionais, no campo econômico, social, ambiental etc., 

não saiu do papel. 

 

Quando o governo do Estado aprovou a criação da Região Metropolitana da Baixada 

Santista, em 1996, em cuja cidade-sede, Santos, nasceu e iniciou carreira política o então 

governador Mário Covas, surgiu uma esperança de que a discussão sobre 

desenvolvimento regional iniciasse ali a sua escalada. No entanto, isso não ocorreu. 

 

A segunda região metropolitana, a de Campinas, só foi criada quatro anos depois, em 

2000, seis anos após a aprovação da lei que estabeleceu diretrizes para a organização 

regional do Estado. 

 

Apenas em 2011, quase 20 anos depois de aprovada a Lei Complementar 760/1994, o 

governo do Estado voltou a tratar da reorganização regional, a partir de quando criou as 

Aglomerações Urbanas de Franca, Jundiaí e Piracicaba, e as Regiões Metropolitanas de 

São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Sorocaba e Ribeirão Preto. 

 

Após nova reorganização realizada em 2021, das três aglomerações urbanas até então 

aprovadas, duas foram transformadas em regiões metropolitanas, Piracicaba e Jundiaí, 

restando apenas a Aglomeração Urbana de Franca. Em 2021, também foi criada a Região 

Metropolitana de São José do Rio Preto, totalizando no Estado nove regiões 

metropolitanas. 

 

As leis que criaram as regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas seguem as 

diretrizes da Lei Complementar 760/1994 e, basicamente, instituem, de direito: i) o 

Conselho de Desenvolvimento, controlado pelo governo do Estado; ii) o Conselho 

Consultivo, com a participação dos prefeitos das regiões, e Câmaras Temáticas, com a 

participação de técnicos do governo do Estado e das prefeituras dos municípios que 

integram as regiões metropolitanas; iii) entidade autárquica (agência); e iv) Fundo de 

Desenvolvimento Regional. 

 

No entanto, das nove regiões metropolitanas criadas até o momento, apenas quatro têm 

agências e fundos criados. Além disso, mesmo as legalmente instituídas entidades 

autárquicas (agências de desenvolvimento metropolitano) funcionam com poucos 

recursos para o seu custeio e praticamente nenhum recurso para investimentos. Do mesmo 
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modo, de fato, os fundos de desenvolvimento criados não saíram do papel, assim como 

as Câmaras Temáticas não foram implantadas e os Conselhos Consultivos das regiões 

metropolitanas e da Aglomeração Urbana de Franca não têm autonomia, dependendo 

totalmente da vontade e dos poucos recursos destinados pelo governo do Estado. 

 

Para se ter ideia, até agora nenhum Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), 

nem mesmo o da Baixada Santista, cuja região metropolitana foi criada já há mais de 25 

anos, foi enviado à Assembleia Legislativa para discussão e aprovação. 

 

A título de exemplo, embora quatro agências tenham sido implantadas, os seus 

orçamentos anuais são irrisórios, bastando apenas para a manutenção dessas entidades 

autárquicas. 

 

 

 
 

 

Apesar de contar com orçamentos demasiadamente baixos, as agências existentes, 

invariavelmente, utilizam apenas uma parte dos valores inicialmente estimados. 

 

 

 
 

 

Os fundos de desenvolvimento regionais são baixíssimos e não têm recursos para o 

desenvolvimento do principal programa de desenvolvimento regional previsto nas Leis 

de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e nas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), o 

Programa 2929 (Fomento ao Desenvolvimento Sustentável da Macrometrópole Paulista). 

 

 

Agência Metropolitana Despesa Total* Investimento

AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista 4.075.442          121.820          

AGEMCAMP - Agência Metropolitana de Campinas 1.942.969          34.579             

AGEMVALE - Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 1.943.914          60.005             

AGEMSOROCABA - Agência Metropolitana de Sorocaba 1.761.986          2.677               

*Despesa total estimada segundo o Orçamento Anual

Orçamento das Agências de Desenvolvimento Metropolitano

2021 - LOA (Lei Orçamentária Anual) - Lei nº 17.309, de 29/12/2020

em Reais (R$)

Agência Metropolitana Estimado Executado

AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista 4.584.969          1.042.381       

AGEMCAMP - Agência Metropolitana de Campinas 2.130.842          1.825.284       

AGEMVALE - Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 1.877.245          1.042.381       

AGEMSOROCABA - Agência Metropolitana de Sorocaba 1.771.263          1.123.207       

AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

Execução orçamentária

2020

em Reais (R$)

Fonte: SIGEO - Sistema de Gerenciamento Orçamentário do Governos do Estado de São Paulo
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O Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), criado pela Lei 

Complementar nº 144, de 22 de setembro de 1976, na verdade o único fundo de 

desenvolvimento que recebe recursos mais robustos, tinha R$ 10.000.040,00 para 2021, 

conforme previsto na LOA. Embora pareça significativo, esse número é muito baixo 

frente aos recursos necessários para o investimento numa política de dimensão 

metropolitana. 

 

Também é importante observar que as audiências públicas, importante mecanismo e 

principal instância para discussão dos problemas regionais com a sociedade, são 

meramente destinadas ao cumprimento das exigências legais e das burocracias (pró-

forma), sem transparência e sem a participação efetiva da sociedade. 

  

Fundo Valor previsto*

Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista 40                         

Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas 40                         

Fundo de Desenvolvmento Metropolitano do Vale do Paraíba e do Litoral Norte 40                         

Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba 40                         

Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo 10                         

*Valor previsto na Lei Orçamentária

Fomento ao Desenvolvimento Sustentável da Macrometrópole Paulista (Programa 2929)

Projetos do Fundo de Desenvolvimento

em Reais (R$)

2021 - LOA (Lei Orçamentária Anual) - Lei nº 17.309, de 29/12/2020
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O desmonte dos órgãos de apoio aos municípios e ao desenvolvimento regional do 

Estado 

 

 

Até o final da década de 1980, a Companhia de Construções Escolares do Estado de São 

Paulo (Conesp), empresa pública premiada por sua experiência e excelência na 

construção e manutenção de escolas públicas, prestou importante apoio aos municípios 

no desenvolvimento de projetos locais. Ao ser extinta, todo conhecimento acumulado 

pelo Poder Público sobre construções escolares foi abandonado, e o mercado passou a 

determinar, sem qualquer experiência no setor, qual seria o melhor modelo e o melhor 

padrão de escolas públicas para o Estado. 

 

Apesar do fechamento da Conesp, até 1995, o governo do Estado ainda possuía em sua 

estrutura importantes órgãos que prestavam apoio aos municípios, especialmente os de 

pequeno porte, e ao desenvolvimento regional. Prefeituras com poucos recursos 

financeiros, humanos, tecnológicos e cujo arcabouço legal e jurídico, por exemplo, 

demandavam apoio do governo do Estado, encontravam a quem recorrer. 

 

Órgãos como o Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal - Fundação 

Prefeito Faria Lima (Cepam), a Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap, 

o Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC) e a Empresa Paulista de Planejamento 

Metropolitano S/A (Emplasa), entre outros, possuíam quadros técnicos altamente 

especializados que, em conjunto com as universidades públicas estaduais (USP, Unesp e 

Unicamp) prestavam importante apoio ao desenvolvimento dos municípios e das regiões. 

Até mesmo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) tinha importantes programas e 

ações de apoio ao desenvolvimento dos municípios e das regiões. 

 

Todos esses órgãos, ou foram esvaziados – como ocorreu com o IGC e a Fundap –, ou 

tiveram a sua finalidade voltada aos negócios com a iniciativa privada para garantia da 

sua sobrevivência, como foi o caso do IPT, ou foram extintos – por exemplo, Cepam e 

Emplasa. As universidades, às suas próprias expensas e de acordo com a conveniência, 

reduziram significativamente sua contribuição para debate, estudos e desenvolvimento de 

projetos de interesse local ou regional do interior do Estado, assim como para o 

aperfeiçoamento das políticas públicas e dos serviços públicos. 

 

Do mesmo modo, importantes empresas públicas do setor energético, como a Companhia 

Energética de São Paulo (Cesp), a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e a 

Eletropaulo, emprestavam suporte aos municípios e às regiões do Estado para o 

desenvolvimento de projetos de iluminação pública e meio ambiente, por exemplo. Todas 

elas foram privatizadas. 

 

A Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (Codasp), o Departamento de 

Estradas de Rodagem (DER), o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), assim 

como o Departamento de Obras Públicas (DOP)), prestavam apoio para o 

desenvolvimento de projetos, cediam equipamentos e realizavam, em conjunto e por meio 

de convênios com os municípios, obras e serviços de infraestrutura por todo o interior de 

São Paulo. O DOP foi extinto, a Codasp está em processo de extinção e o DER e o Daee 

sofreram desmonte de sua estrutura. 
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Do mesmo modo, a partir de lei aprovada em 2020, a Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano (CDHU) que, além de construir casas, prestava apoio técnico e 

tecnológico aos municípios para o desenvolvimento de seus projetos no setor 

habitacional, passa por processo de extinção que ainda não foi consumada apenas em 

decorrência do período eleitoral em curso. 

 

É importante lembrar o papel que o Banco do Estado de São Paulo (Banespa), privatizado, 

e a Caixa Econômica Estadual – transformada em Banco Nossa Caixa Nosso Banco e, no 

governo do presidente Lula, após ter sido aprovada lei que o privatizava, foi adquirido 

pelo Banco do Brasil – tinham no fomento ao desenvolvimento paulista, com importantes 

programas de financiamento de obras de infraestrutura e projetos para os municípios. 

 

Atualmente, os mais de 500 municípios, com menos de 50 mil habitantes e reduzida 

capacidade de arrecadação e investimento, não têm a quem recorrer para o apoio a seus 

projetos e, de fato, não há política, plano ou órgão de desenvolvimento regional que os 

articule e os apoie. 
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O Vale do Futuro e o Pontal 2030 

 

 

Diante da ausência de política, plano e ou qualquer estratégia de desenvolvimento com 

base nas peculiaridades e potencialidades de cada região do Estado, o governo tem 

lançado mão de programas que não passam de peças de publicidade. Exemplos disso são 

o Vale do Futuro e o Pontal 2030, voltados, respectivamente para o Vale do Ribeira e o 

Pontal do Paranapanema, as duas regiões mais pobres do Estado de São Paulo. 

 

 

O Vale do Futuro1 

 

O Programa de Desenvolvimento do Vale do Ribeira denominado Vale do Futuro, 

lançado em 2019, foi anunciado com grande alarde no Dia Mundial de Erradicação da 

Pobreza, 17 de outubro. Segundo o governo do Estado de São Paulo, o programa "é uma 

iniciativa inovadora que visa a impulsionar ações de curto, médio e longo prazo para 

erradicar a pobreza e para promover o desenvolvimento social e econômico nos 22 

municípios da região mais vulnerável do Estado". 

 

O Vale do Futuro foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), por 

encomenda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), seguindo um modelo 

de desenvolvimento regional, segundo consta, baseado na exploração sustentável da 

riqueza socioambiental da Mata Atlântica. Sua elaboração, no entanto, foi feita à distância 

das populações locais, sem diálogo com os verdadeiros protagonistas do 

desenvolvimento, repetindo o problema de inciativas similares: “planos de gabinete” que 

não conseguem envolver os atores sociais. 

 

O programa até previa parcerias entre o governo estadual, as prefeituras, comunidades 

quilombolas e organizações da sociedade civil da região para a sua execução. 

Desperdiçou, porém, trabalhos anteriores de articulação e de gestão social como o da 

Agenda 21, do Consad e dos Territórios Rurais. Em um contexto de pandemia, sem 

possibilidade de grandes mobilizações para audiências e reuniões, o aproveitamento das 

experiências anteriores era ainda mais importante. 

 

Na prática, o Programa Vale do Futuro não é outra coisa senão a divulgação da aplicação 

dos recursos dos vários programas e ações das várias secretarias e órgãos do governo do 

Estado previstas nas leis orçamentárias anuais para a região, a cargo da Coordenadoria de 

Desenvolvimento Regional e Territorial, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

Importante destacar que o recorte regional dos dados de execução orçamentária não é 

feito pelo Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária (Sigeo), não é 

disponibilizado no Portal de Transparência Estadual e nem enviado à Assembleia 

Legislativa. Assim sendo, não é possível acompanhar o desempenho detalhado dessas 

aplicações. 

 

 
1 O Programa Vale do Futuro alcança os 22 municípios do Vale do Ribeira: Apiaí, Barra do Chapéu, Barra 

do Turvo, Cajati, Cananeia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itaóca, Itariri, Itapirapuã Paulista, 

Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, Ribeirão Grande, Sete 

Barras e Tapiraí, com 16.681 km² de superfície e 340 mil habitantes. 
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Segundo informações1 do governo do Estado, o Vale do Futuro prevê investimento da 

ordem de R$ 1 bilhão até 2030, dos quais R$ 401,5 milhões2 serão investimentos públicos, 

40,15% da meta estabelecida. Em outubro 20203, um ano após o lançamento do programa, 

os investimentos já somavam R$ 169 milhões, 16,9% da meta estabelecida, dos quais R$ 

44 milhões vieram do Estado, com R$ 40 milhões da Desenvolve SP, R$ 3,5 milhões do 

Banco do Povo e mais de R$ 125 milhões de financiamento próprio. 

 

Na verdade, isto é muito pouco para um programa pelo qual se pretende erradicar a 

pobreza da região mais vulnerável do Estado. Os investimentos públicos representam em 

média, pouco mais de 40 milhões de reais por ano. Como o Vale do Ribeira tem 22 

municípios, se considerarmos que os investimentos são distribuídos de forma equânime, 

representam apenas pouco mais que R$ 1,8 milhão/ano por município. Seria risível se não 

fosse trágico! 

 

Importante frisar que no Vale do Futuro não estão previstos investimentos na 

infraestrutura produtiva voltada para o desenvolvimento dos agricultores familiares 

tradicionais, quilombolas e indígenas. O potencial turístico da região também é 

desperdiçado na ânsia de privatizar tudo. Até mesmo o Parque Estadual Turístico do Alto 

Ribeira (Petar), que conta com monitores ambientais locais das comunidades, teve seu 

funcionamento prejudicado. Se concluído o processo de privatização, a empresa 

concessionária não será obrigada a contratar guias dentro da população do município. Ou 

seja, as comunidades que cuidaram desde sempre dos recursos naturais podem ser alijadas 

de um dos poucos vetores de desenvolvimento que se consolidaram no Vale do Ribeira 

nos últimos anos: o ecoturismo. 

 

Até mesmo os poucos investimentos nas estradas vicinais da região mostraram-se frágeis, 

de baixa qualidade e insuficientes. Trechos recentemente reformados já se encontram 

precários e a demanda por obras de recuperação de asfalto sempre foi maior do que o 

governo quis oferecer. 

 

A pandemia também agravou as desigualdades. A evasão escolar foi mais alta do que em 

outras regiões do Estado porque o sinal de Internet é muito ruim, impedindo o ensino à 

distância, especialmente nas áreas rurais. Ensino este que poderia ser integrado às 

necessidades de desenvolvimento da agricultura familiar e da agroecologia. A formação 

acadêmica não pode ser direcionada simplesmente para formações urbanas ou para a 

preparação de profissionais para o agronegócio regional. 

 

O discurso de elogio aos recursos que poderiam vir da iniciativa privada leva ao 

desperdiço de mecanismos de desenvolvimento que existem dentro do próprio Estado. 

Apenas para se ter ideia, foram previstos para a principal ação constante do orçamento 

 
1 Disponível em: https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/vale-do-futuro/. 
2 R$ 200 milhões para melhorias na Rodovia Francisco Gabriel da Mota (SP 266) e na Rodovia Benedito 

Pascoal de França (SP 165), entre os trechos entre Jacupiranga-Eldorado e Iporanga-Eldorado, R$ 100 

milhões para saneamento básico e para implantação da Barragem do Valo Grande, R$ 48,2 milhões para 

infraestrutura na área da saúde para o Hospital Leopoldo Bevilacqua, em Pariquera-Açu, para o Hospital 

Registro, para a DRS (Delegacia Regional de Saúde) e doações de ambulâncias, e R$ 53,3 milhões para as 

áreas de agricultura, administração penitenciária, cultura, educação, esporte, desenvolvimento social, 

desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, justiça, habitação, pessoa com deficiência, 

turismo e segurança pública. 
3 Estas informações constam do endereço eletrônico 

https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/vale-do-futuro/ até março/2022. 

https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/vale-do-futuro/
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anual do Estado (Repasse de Recursos ao Fundo de Desenvolvimento do Vale do Ribeira) 

somente R$ 41 para o ano de 2020, primeiro ano do Programa Vale do Futuro, e R$ 40, 

para 2021. Para 2022, estão previstos R$ 40. Este fundo poderia ser, se provido de 

recursos, fonte financiadora de inúmeros pequenos projetos de desenvolvimento. 

 

O Vale do Futuro é, na verdade, uma peça de retórica! Não tem nada de inovador e não 

acrescentou recursos àqueles destinados para as ações de rotina previstas ao longo dos 

anos anteriores.  

 

 

O Pontal 20301 

 

Em 9 de fevereiro de 2021, o governo do Estado anunciou o Pontal 2030 (Pontal vinte 

trinta)2, Programa de Desenvolvimento do Pontal do Paranapanema, destinado a erradicar 

a pobreza dos 32 municípios da região. À semelhança do Programa Vale do Futuro, não 

traz nada de inovador e não adiciona recursos aos já previstos em anos anteriores. Trata-

se apenas das ações já previstas nas peças de planejamento orçamentário (Plano 

Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Leis Orçamentárias Anuais 

(LOA) pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo do Estado. 

 

O lançamento do programa também contou com grande espetáculo. Sua elaboração, a 

exemplo do Vale do Futuro, também foi feita longe das populações locais, sem diálogo 

com os verdadeiros protagonistas do desenvolvimento. Desperdiçou o importante 

histórico de ações governamentais bem-sucedidas que há décadas buscam resolver os 

conflitos fundiários da região por meio de diálogo e negociação com os movimentos 

sociais e com representações da sociedade civil organizada. 

 

Foram anunciadas desde o lançamento do Pontal 2030 diversas ações de governo 

relacionadas às cadeias produtivas do agronegócio. A produção leiteira e seu 

beneficiamento, entretanto, foi deixada de lado. Desta forma, o governo demonstrou seu 

compromisso em fortalecer os arranjos produtivos locais das usinas, dos produtores de 

cana da bovinocultura de corte para exportação e deixou de lado a produção leiteira que 

ocorre nos assentamentos. 

 

É importante destacar que no Pontal do Paranapanema está localizada a maior parte dos 

assentamentos estaduais. São algo em torno de cinco mil famílias de agricultores 

familiares que já produziram a maior parte do leite da região, que se destaca por ser uma 

importante bacia leiteira. Após a introdução de políticas de estruturação da produção 

agrícola, os assentamentos também ganharam importância na produção de alimentos para 

serem vendidos aos programas de compras públicas. Políticas como o Programa Nacional 

de Alimentos, Programa de Aquisição de Alimentos e Programa Paulista de Agricultura 

 
1 O Programa Pontal 2030 alcança os 32 municípios do Pontal do Paranapanema: Alfredo Marcondes, 

Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Caiuá, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, 

Iepê, Indiana, João Ramalho, Marabá Paulista, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Nantes, 

Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, 

Presidente Venceslau, Rancharia, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sandovalina, Santo 

Anastácio, Santo Expedito, Taciba, Tarabaí e Teodoro Sampaio, que representam 18.441,6 km² em 

território do Estado, e conta com 260 mil habitantes. 
2 https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/pontal-2030/ 
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de Interesse Social permitiram promover a um só tempo a geração de renda e a produção 

de alimentos saudáveis.  

 

O governo Doria não só não aproveitou o potencial de desenvolvimento dos 

assentamentos estaduais e da agricultura familiar nesse “plano” de desenvolvimento, 

como tentou fechar os órgãos públicos que assistem essa população. A Fundação Itesp, 

órgão responsável por promover o desenvolvimento dos assentamentos e a Cati/Casas da 

Agricultura, órgão responsável pela extensão rural dos agricultores familiares, quase 

foram extintas. 

 

Enfim, o programa Pontal 2030 não se parece com uma proposta de desenvolvimento. É, 

no máximo, uma peça de propaganda eleitoral e de compromisso com os setores mais 

atrasados do agronegócio. O combate às desigualdades sociais e a inclusão produtiva 

precisam ser incluídas, de fato, um uma agenda de desenvolvimento do Pontal do 

Paranapanema. 
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A nova organização regional do Estado (Projeto de Lei Complementar 14/2022) 

 

 

Em seu último dia a frente do governo, o então governador Doria enviou o Projeto de Lei 

Complementar 14/ 2022, que estabelece diretrizes para a Organização e Gestão Regional 

do Estado e cria as Aglomerações Urbanas de Araçatuba; Bauru; Bragantino; Central; 

Grandes Lagos; Marília; Mogiana; Pontal do Paranapanema e as Microrregiões de 

Andradina; Assis; Avaré; Barretos; Botucatu; Catanduva; Itapeva; Jaú; Lins; Nova Alta 

Paulista; Ourinhos; Penápolis; São João da Boa Vista; Vale do Ribeira, para apreciação 

por parte da Assembleia Legislativa. Até o presente momento o PLC ainda não foi 

aprovado. 

 

A propositura traz poucos avanços – nenhum – no que diz respeito à tão desejada 

instituição de políticas públicas para o desenvolvimento regional do Estado. 

 

De fato, o único avanço trazido pelo PLC 14/2022 é a adequação da legislação paulista 

ao que já está previsto no Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro 

de 2015) promulgado pela presidenta Dilma Rousseff, no que diz respeito a participação 

da sociedade civil nos conselhos e nas decisões dos órgãos diretivos das regiões 

metropolitanas, o que representa um grande avanço, é fato, já que pelas leis paulistas 

anteriores a sociedade civil não tinha participação assegurada nos processos decisivos. 

 

De um modo geral, o PLC 14/2022 prevê: 

 

• Manutenção das Unidades Regionais já criadas: 

 

i) as Regiões Metropolitanas da Baixada Santista, de Campinas, da Grande São Paulo, do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte, de Sorocaba, de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, 

de Piracicaba e de Jundiaí, e 

 

ii) a Aglomeração Urbana de Franca; 

  

• Criação de 22 novas Unidades Regionais: 

 

i) 8 Agrupamentos Urbanos (Aglomerações Urbanas): Araçatuba, Bauru, Bragantino, 

Central, Grandes Lagos, Marília, Mogiana, Pontal do Paranapanema; 

 

ii) 14 Regiões de Estado (Microrregiões): Andradina, Assis, Avaré, Barretos, Botucatu, 

Catanduva, Itapeva, Jaú, Lins, Nova Alta Paulista, Ourinhos, Penápolis, São João da Boa 

Vista e Vale do Ribeira; 

 

iii) subdivisão da Região Metropolitana de Ribeirão Preto em 4 (quatro) Sub-regiões; e 

 

iv) manutenção da atual organização político-administrativas do Estado em Regiões 

Administrativas e de Governo. 

 

• Fusão das atuais Agências Metropolitanas de Sorocaba, Vale do Paraíba e Litoral 

Norte, Campinas e Baixada Santista, transformando-as em uma única agência 

(Agência de Desenvolvimento Regional – ADER); 
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• Extinção dos fundos de desenvolvimento das agências de metropolitanas a partir 

de sua fusão e a consequente criação de um único fundo de desenvolvimento 

(Fundo de Desenvolvimento Metropolitano – FDMR). 

 

• Criação de: 

 

i) um Conselho de Desenvolvimento, de caráter deliberativo e normativo, a ser composto 

por representantes do Estado, dos Municípios e da Sociedade Civil, com participação 

paritária do Estado, do conjunto dos municípios e da sociedade civil; 

 

ii) uma Agência de Desenvolvimento Regional (instância executiva), a ser composta 

pelos representantes do Poder Executivo do Governo do Estado e das Prefeituras 

integrantes das Unidades Regionais; 

 

iii) um órgão técnico-consultivo representado por unidade da Secretaria de 

Desenvolvimento Regional; 

 

iv) um Fundo de Desenvolvimento das Unidades Regionais – FDUR (Fundo de 

Desenvolvimento Metropolitano – FDMR), vinculado à Agência de Desenvolvimento 

Regional, responsável pelo exercício integrado de alocação de recursos e de prestação de 

contas; e 

 

v) uma subconta do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano Regional – FDMR para 

cada Unidade Regional. 

 

• Que a administração do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano - FDMR será 

feita pela Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A. e 

 

• Como Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs): planejamento e uso de 

solo; transporte e sistema viário regionais; habitação; saneamento básico; meio 

ambiente; desenvolvimento econômico; e assistência social. 

 

Ao contrário do que seria desejável, o PLC NÃO prevê a regionalização das peças do 

ciclo orçamentário, quais sejam os Planos Plurianuais, as Leis de Diretrizes 

Orçamentárias e as Leis Orçamentárias Anuais. 
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Área 

MOBILIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA 

 

 

O desmonte do setor de mobilidade, transporte e logística 

 

Contribuição do mandato do deputado Enio Tatto 

 

 

Observando-se os sistemas de infraestrutura de mobilidade de bens e pessoas, conclui-se 

que o governo do PSDB, no período de 1995 a 2022, tem promovido incessante e voraz 

desregulamentação do Estado de São Paulo, gerando um ambiente seguro e com garantias 

de negócios sem riscos às organizações da iniciativa privada. 

 

Os setores de logística, transportes de cargas e mobilidade urbana estão sofrendo duro 

ataque de orientação política ultraliberal, imposta notadamente período de governo João 

Doria. 

 

Já no dia de sua posse, Doria encaminhou à Assembleia Legislativa o famigerado Projeto 

de Lei 1/2019, autorizando o Poder Executivo a alienar as ações de propriedade do 

Estado, e deliberar em uma tacada só sobre a transformação, fusão, cisão, incorporação 

ou extinção de diversas empresas, dando início a uma fase aguda da desregulamentação 

do setor de logística, transportes e mobilidade urbana. 

 

A justificativa de Doria acompanhava o discurso ultraliberal clássico, sobejamente 

conhecido, era a de que a medida se alinhava com as diretrizes estabelecidas para sua 

gestão, cujo objetivo era racionalizar a atuação do Estado e dar maior eficiência na 

alocação de recursos públicos, com aplicação em atividades prioritárias para a população. 

 

Em agosto de 2020, sob o pretexto de dotar o Estado de meios para enfrentar “grave 

situação fiscal vivenciada devido aos efeitos negativos da pandemia da covid-19 sobre as 

receitas públicas” e dando sequência a sua diretriz de gestão, de afastamento do Estado 

da prestação de serviços públicos, encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 

529/2020, que dispunha sobre medidas de ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas e 

dilapidava ainda mais a estrutura do governo do Estado de São Paulo. 

 

No que diz respeito ao setor de mobilidade, transportes e logística, PL 529/2020 que, 

aprovado, transformou-se na Lei 17.293/2020, diminuiu a autonomia da Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo 

(Artesp), que passou a compartilhar decisões com a Secretaria de Transporte e Logística 

e, por outro lado, a inflou com competências sobre as atividades desenvolvidas pela 

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU/SP), cuja extinção, já 

autorizada, representará um duro golpe para o planejamento dos combalidos sistemas de 

transportes intermunicipais metropolitanos de passageiros, nas regiões metropolitanas, 

assim como para todo o transporte interurbano de passageiros, por todo o Estado, em 

grande prejuízo econômico e social para toda a população usuária, que depende 

exclusivamente destes sistemas para os seus deslocamentos para o trabalho e o estudo, ou 

até mesmo para buscar o atendimento de serviços nas redes públicas de saúde e educação, 

por exemplo, ou mesmo para o turismo e para o lazer. 
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A extinção da Dersa, por sua vez, entre tantas outras consequências, interrompeu a 

efetivação do Plano Diretor de Desenvolvimento de Transportes (PDDT), que já 

enfrentava dificuldades de investimentos. 

 

A Artesp vem ensaiando fazer as licitações para o Sistema de Transporte Coletivo 

Intermunicipal Rodoviário de Passageiros, num jogo de tentativas, erros e acertos, no 

mínimo desde 2016. E neste cenário de desorganização da administração do Estado, a 

implantação da infraestrutura de transportes ferroviários de carga e passageiros - os Trens 

Intercidades (TICs) na macrometrópole paulista, não passa de retórica e se constitui 

apenas uma peça midiática. 
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A ausência do Plano Diretor de Desenvolvimento dos Transportes (PDDT) 

 

Contribuição do mandato do deputado Enio Tatto 

 

 

O Plano Diretor de Desenvolvimento dos Transportes (PDDT) foi lançado em dezembro 

de 2000 e relançado em fevereiro de 2003. Ficou dois anos e dois meses guardado na 

gaveta, sem nenhum movimento, portanto, ao estilo tucano de "trombetear", anunciando, 

prometendo, e "deixando rolar", sem qualquer compromisso com a efetivação das 

políticas públicas e dos compromissos assumidos. 

 

Na ocasião, em 2003, o governo reconheceu que o sistema estava desbalanceado no que 

se refere à participação de cada modal, na produção global de transporte no Estado. 

Afirmou que o resultado gerava ineficiência na movimentação geral de bens e pessoas, 

com sérios impactos na competitividade da economia estadual e regional. Hoje, em 2022, 

a posição com relação ao tal balanceamento da matriz de transportes deixa muito a 

desejar, produzindo desequilíbrios econômicos, sociais e ambientais, como a  alta taxa de 

emissão de CO². 

 

O PDDT, anunciado na época, enquanto plano estratégico, destacou como ações 

relevantes a implantação do Rodoanel, com 170 quilômetros de extensão; a 

regionalização do Porto de Santos; a implantação do ferroanel, interligando todas as 

ferrovias que chegam à Região Metropolitana de São Paulo (RMSP); a ampliação e 

pavimentação da malha de estradas vicinais que constituem os subsistemas capilares da 

malha rodoviária principal; o incentivo à navegação de cabotagem, com a integração 

operacional dos portos de Santos e de São Sebastião, e a ampliação do sistema 

aeroportuário, entre outros projetos estratégicos. 

 

Muito embora seu ufanismo, de um modo geral, o PDDT priorizou o modal rodoviário, 

não avançou na proposta de construção dos centros logísticos de integração modal e, das 

ações que destacou como relevantes, somente a navegação de cabotagem foi consolidada 

desde 2018. 

 

A regionalização do porto de Santos não aconteceu, o trecho norte do Rodoanel está com 

as obras paralisadas desde o final de 2018, o ferroanel não saiu do papel, o programa de 

manutenção, construção e pavimentação de vicinais anunciado em 2019 passou a ser 

coordenado pelo então vice Rodrigo Garcia, hoje governador, e, em razão de claro desvio 

de competência e alinhamento político, o programa estacionou. 

 

As obras dos contornos de Caraguatatuba e de São Sebastião da rodovia Nova Tamoios, 

importante via de interligação da região Centro Oeste (Mato Grosso) com o porto de São 

Sebastião, foram paralisadas por quatro anos e só retomadas ao final de 2021. 

 

Sem sombra de qualquer dúvida é possível afirmar que a gestão Doria abandonou 

totalmente o Plano Diretor de Desenvolvimento dos Transportes (PDDT). 
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Ausência do Plano Diretor de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de 

Passageiros 

 

Contribuição do mandato do deputado Enio Tatto 

 

 

A Lei Complementar nº 914, de 14 de janeiro de 2002, instituiu a Artesp, com a finalidade 

de regulamentar e fiscalizar todas as modalidades de serviços públicos de transporte 

autorizados, permitidos ou concedidos, no âmbito do Estado. 

 

A referida lei determinou a transferência das competências exercidas pelo Departamento 

de Estradas de Rodagem (DER), no que diz respeito ao transporte coletivo intermunicipal 

de passageiros, à Artesp, desde o momento de sua instalação. E, ainda, a LC 914/2002 

prevê a elaboração do Plano Diretor de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal 

que deverá ser aprovado pela Assembleia Legislativa. 

 

Desde 2004, a Artesp vem protelando a implantação do Plano Diretor de Transporte 

Coletivo Rodoviário Intermunicipal, numa clara desobediência a previsão legal, em 

prejuízo da população usuária do sistema, sendo o assunto objeto de ação civil pública 

movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a agência reguladora. 

 

O Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, a rigor, 

deveria ter sido licitado desde 1995, em atendimento à legislação pertinente. A falta do 

instrumento normalizador, o Plano de Transporte Intermunicipal, e a não realização da 

licitação necessária, tem provocado a desorganização do sistema de transporte 

intermunicipal nas regiões do Estado e a precarização da prestação do serviço à 

população. 
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A malha rodoviária do Estado de São Paulo, as apetitosas concessões rodoviárias e 

os seus pedágios 

 

Contribuição do mandato do deputado Enio Tatto 

 

 

Conforme dados oficiais da Secretaria de Logística e Transporte, o Estado de São Paulo 

possui cerca de 200 mil quilômetros de rodovias e estradas: 22 mil quilômetros de 

rodovias estaduais (13 mil quilômetros sob responsabilidade do DER e 9 mil quilômetros 

em regime de concessão); pouco mais de um mil quilômetros de rodovias federais e quase 

177 mil quilômetros de estradas municipais, pavimentadas ou não. 

 

Os principais sistemas rodoviários do Estado já foram transferidos, por concessão, para a 

iniciativa privada. As rodovias secundárias e/ou de baixa movimentação diária de 

veículos têm permanecido sob administração do poder público. 

 

As concessões de rodovias e a prorrogação de contratos 

 

Desde o início de suas atividades, em maio de 2002, a Artesp tem agido de modo a 

garantir o equilíbrio – reequilíbrio – econômico e financeiro previsto em contrato, sempre 

que solicitado pelas concessionárias. Não há qualquer gesto no sentido de questionar o 

cumprimento de cláusula contratual que trata, por exemplo, da modicidade da tarifa de 

pedágio. Os reequilíbrios financeiros e econômicos, quer seja por meio de pagamentos de 

valores, quer seja pelas prorrogações de contratos mesmo durante a sua vigência, tornou-

se mera rotina administrativa. 

 

Apenas à título de exemplo, entre os reequilíbrios concedidos, e que não foram 

satisfatoriamente esclarecidos pela Artesp, estão os do Lote 03 (Concessionária de 

Rodovias Tebe S/A), que foi encampado pelo DER em junho de 2018, mesmo tendo o 

Poder Judiciário anulado em primeira instância os aditivos concedidos. O mesmo ocorreu 

com reequilíbrios concedidos às concessionárias Autoban (CCR), SPvias (CCR), 

ViaNorte (Arteris), Autovias (Arteris), e Renovias (Encalso e CCR), entre outros. 

 

No último dia de sua gestão, o então governador Doria autorizou a concessão de 

reequilíbrios econômicos e financeiros para diversas concessionárias, especialmente as 

sob controle do Grupo CCR, que, ao mesmo tempo que põe fim a contendas judiciais em 

desfavor do poder público, autoriza prorrogação de prazos de contratos de concessões e, 

ainda, o pagamento de mais de R$ 15 bilhões em indenizações. 

 

Pedágio e praças de pedágio 

 

As concessões rodoviárias só seriam atrativas para as empresas caso a receita de pedágio 

fosse alta. Para que isso acontecesse, o governo do Estado instituiu um mecanismo de 

reajuste das tarifas altamente compensador, sem qualquer transparência e, ainda, 

organizou os lotes de concessão de forma a garantir uma rentabilidade mínima. 

 

Para garantir a rentabilidade do negócio para as empresas, o governo decidiu adotar uma 

base quilométrica para as tarifas dos pedágios. Essa base resultou na multiplicação de 

praças de pedágios, que muitas vezes são implantadas entre cidades próximas, ou 
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estrategicamente dentro de regiões metropolitanas. Esse arranjo eleva o custo do 

deslocamento de produtos e pessoas no território do Estado de São Paulo. 

 

Os contratos de concessão dos doze primeiros lotes rodoviários foram assinados em 1998 

e 2000, por período de 20 anos. As concessões rodoviárias posteriores, ocorridas a partir 

de 2009, tiveram o período contratual ampliado para 30 anos, entre as quais o Rodoanel 

(Trecho Sul); a rodovia Nova Tamoios e, mais recentemente, em 2020, o Lote PiPa 

(Piracicaba/Panorama). 

 

Com as concessões, o Estado de São Paulo possui atualmente 173 praças de pedágio: 172 

situadas nas rodovias sob concessão e apenas uma em rodovia sob operação direta do 

DER. 
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O trecho norte do Rodoanel 

 

Contribuição do mandato do deputado Enio Tatto 

 

 

O traçado do trecho norte do rodoanel, que terá 47,6 quilômetros de extensão, tem início 

na confluência com a avenida Raimundo Pereira Magalhães, antiga estrada Campinas/São 

Paulo (SP-332), onde começa o trecho oeste do rodoanel, e termina na intersecção com a 

rodovia Presidente Dutra (BR-116). O trecho prevê acesso à rodovia Fernão Dias (BR-

381), além de uma ligação exclusiva de 3,6 quilômetros para o Aeroporto Internacional 

de Guarulhos. 

 

Ao todo, os quatro trechos do Rodoanel somam quase 182 quilômetros de extensão 

(incluindo os acessos) e fazem ligações entre corredores rodoviários de alta demanda 

composto pelas rodovias Bandeirantes, Anhanguera, Castello Branco, Raposo Tavares, 

Régis Bittencourt, Imigrantes, Anchieta, Ayrton Senna, Dutra e Fernão Dias. O trecho 

oeste opera sob concessão da CCR Rodoanel (29 quilômetros), do Grupo CCR, e os 

trechos sul (61,4 quilômetros) e leste (43,8 quilômetros) são operados pela concessionária 

SPMar, do Grupo Bertin. 

 

A Ecorodovias Infraestrutura e Logística Ltda. venceu a concessão do trecho norte do 

Rodoanel (SP-021) em janeiro de 2018, por prazo de 30 anos, com proposta no valor de 

R$ 883 milhões. Entretanto, as obras de implantação do tiveram custo estimado em R$ 

4,89 bilhões, em valores de 2012. O valor total, que incluía projeto, desapropriações, 

reassentamentos, compensações ambientais e outras despesas, teve custo estimado em R$ 

6,51 bilhões, em valores de 2012. O empreendimento tem diversas pendências sobre 

execução física e de caráter social e ambiental, como reassentamento, e o custo estimado 

atualmente para a sua implantação é da ordem de R$ 9,7 bilhões. Apenas as pendências 

de execução física foram estimadas pelo próprio governo em algo em torno de R$ 2,6 

bilhões. 

 

No final janeiro de 2022, Doria decidiu adotar a "concessão patrocinada" para concluir as 

obras do trecho norte do Rodoanel. Porém, um dia antes da abertura dos envelopes, 

prevista para acontecer no dia 26 de abril de 2022, a licitação foi suspensa pela Secretaria 

de Governo, então sob responsabilidade do agora governador Rodrigo Garcia que, 

curiosamente, alegou que o projeto não tinha viabilidade econômica. 

 

O Rodoanel é um projeto estratégico de infraestrutura rodoviária para a Região 

Metropolitana de São Paulo, que se coloca como uma alternativa para desviar o tráfego 

pesado de passagem, otimizando custos e tempo no transporte. É um importante 

instrumento de melhoria na qualidade urbana e ambiental da região. O prejuízo 

econômico, social e ambiental à sociedade paulista provocado pela não conclusão desta 

rodovia é incalculável. 
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A extinção da EMTU/SP 

 

Contribuição do mandato do deputado Enio Tatto 

 

 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) tem por 

atribuição principal o gerenciamento do transporte de baixa e média capacidades, o 

planejamento e a fiscalização do sistema intermunicipal nas Regiões Metropolitanas do 

Estado de São Paulo (Decreto 24.675/1986). 

 

Todavia, o governo Doria sancionou a Lei 17.293/2020, que dispõe sobre autorização 

para extinção da EMTU/SP e transfere as suas atribuições de fiscalização e regulação dos 

serviços de transporte coletivo intermunicipal metropolitano de passageiros para a Artesp. 

 

Pelas leis complementares que criaram as várias regiões metropolitanas do Estado, está 

estabelecido que a competência para gerenciar o transporte de passageiros nas regiões é 

da EMTU/SP. Assim, entre os vários prejuízos e problemas decorrentes da extinção da 

empresa, está o transporte de passageiros nas regiões metropolitanas que correm o risco 

de ter o planejamento de seus sistemas de transportes intermunicipais estagnados e 

desorganizados. 
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O sistema e o subsistema ferroviário do Estado 

 

Contribuição do mandato do deputado Enio Tatto 

 

 

A malha ferroviária paulista tem extensão de aproximadamente 5 mil quilômetros de 

ferrovias. Entretanto, cerca de 1,8 mil quilômetros foram desativados. Assim, atualmente, 

há aproximadamente 3,2 mil quilômetros de ferrovias em operação. Apesar de um 

aumento na movimentação dos produtos – exclusivamente de cargas – por ferrovia, nos 

últimos anos, não houve incremento significativo no transporte de carga geral. Mantém-

se o transporte de cargas cativas de baixo valor agregado, que atende somente interesses 

de um número reduzido de clientes. Por vezes, são os próprios acionistas das empresas 

concessionárias, atualmente sob controle da Rumo por todo o interior do Estado e da 

MRS, no Vale do Paraíba, transformando o setor em insumo de suas atividades principais. 

 

O patrimônio da Fepasa (malha paulista) foi incorporado à Rede Ferroviária Federal S/A 

(REFFSA) em 1998 e, no mesmo ano, constituiu a sétima malha concedida, por 

arrendamento, por um período inicial de 20 anos, ao Consórcio Ferroban. É importante 

observar que o sistema ferroviário no Estado de São Paulo é regulado e fiscalizado pelo 

governo federal. Também vale lembrar que o serviço ferroviário de transporte de 

passageiros de longo percurso foi extinto em 1998. 

 

A baixa participação efetiva do sistema ferroviário no transporte de cargas e a ausência 

no serviço de transporte de passageiros têm reflexos negativos no desenvolvimento 

econômico e social do Estado de São Paulo. 

 

O ferroanel 

 

O alardeado anel ferroviário ou ferroanel da RMSP, projetado na década de 1970, até hoje 

não saiu do papel. Apenas um pequeno trecho compreendido entre Suzano e Rio Grande 

da Serra foi construído por ser considerado prioritário para permitir a circulação dos trens 

de minério das minas do Paraopeba (MG) para a Companhia Siderúrgica Paulista 

(Cosipa), na Baixada Santista. 

 

O principal objetivo do ferroanel é acabar com o conflito hoje existente na utilização das 

linhas da CPTM pelos seus trens metropolitanos de passageiros e de cargas, provenientes 

e destinadas às linhas da MRS Logística e Ferrovia Rumo, sobretudo, porque o terminal 

de origem ou destino das cargas é o porto de Santos e, portanto, as cargas precisam 

transpor o território da RMSP. 

 

O ferroanel norte deverá ser um ramal ferroviário de 53 quilômetros de extensão que 

interligará as estações de Perus, em São Paulo, e de Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, 

em área contígua ao traçado do trecho norte do Rodoanel. Os tramos (trechos) norte e sul 

do ferroanel são imprescindíveis para ampliar a capacidade de escoamento de cargas para 

o porto de Santos e facilitar a implantação e operação do serviço de transporte ferroviário 

de passageiros na macrometrópole paulista. 

 

O subsistema ferroviário do Estado de São Paulo 
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Em seus últimos dias à frente do governo paulista, o ex-governador Doria enviou para a 

Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 148/2022 que dispõe sobre o Subsistema 

Ferroviário do Estado de São Paulo (SFE/SP), a organização do transporte ferroviário de 

cargas e de passageiros, o uso da infraestrutura ferroviária e os tipos de outorga para a 

exploração indireta de ferrovias no âmbito do Estado de São Paulo. 

 

Como a propositura pretende, assim como consta da lei federal, o subsistema ferroviário 

paulista será integrado por trechos de ferrovias existentes e planejadas, de cargas e de 

passageiros que vierem a servir ao transporte regional. 

 

Por um lado, o Projeto de Lei 148/2022 tem como objetivo adequar a legislação estadual 

à Lei federal nº 14.273, de 23 de dezembro de 2021, que estabelece a lei das ferrovias, 

conhecido como o novo marco legal do transporte ferroviário do país. 

 

Por outro lado, porém, como consta do PL, a relação de ferrovias só será conhecida após 

a aprovação da lei, por ato do Poder Executivo, e, portanto, os trens intercidades, por 

exemplo, e o tão propalado ferroanel que até agora não saiu do papel, assim como os 

trechos existentes ou planejados que servem ou poderão servir ao transporte 

compartilhado de cargas e de passageiros como nos casos das linhas da CPTM que 

utilizam trechos de ferrovias entre a capital e a região leste da RMSP (Mogi das Cruzes, 

Poá, Itaquaquecetuba, Suzano) e entre a Capital e Jundiaí, sob concessão da MRS 

Logística, operadora do sistema antes pertencente a EFCB (Estrada de Ferro Central do 

Brasil), que liga a região metropolitana de São Paulo ao Estado do Rio de Janeiro, e 

mesmo de trechos que vierem a ser planejados em território sob concessão da Rumo 

Logística, maior concessionária de transporte ferroviário de carga do território paulista 

(na verdade, do Brasil), poderão integrar o Subsistema Ferroviário do Estado. 

 

Do mesmo modo, o sistema metroferroviário da Região Metropolitana de São Paulo, 

composto pelas linhas do Metrô e da CPTM, também poderão integrar o Subsistema 

Ferroviário do Estado. 

 

A nova legislação também permitirá que as atuais concessionárias, cujas concessões 

tenham sido contratadas de acordo com o atual arcabouço legal, possam migrar para o 

novo regime jurídico de autorização, caso se sintam prejudicadas por operação de novas 

ferrovias autorizadas. 

 

Essa previsão pode ser uma “porteira desconhecida” para que o governo do Estado possa 

lá adiante, por exemplo, autorizar a exploração das linhas ainda não concedidas do 

sistema metroferroviário da região metropolitana de São Paulo, da Companhia. do 

Metropolitano e da CPTM, por entender que estão sendo prejudicadas ante a operação 

das linhas já concedidas para o setor privado, além de abrir brechas para que as linhas já 

concedidas possam ser recontratadas em base que faça prevalecer o interesse privado em 

detrimento do interesse público, quer seja do poder público e ou da sociedade. 

 

Não obstante o dito desejo de que com a nova legislação será possível atrair investimentos 

privados para o setor ferroviário, expandindo a capacidade de transporte ferroviário e 

reduzindo os custos logísticos no país, parece-nos inadequado e até mesmo irresponsável 

aprovar uma lei que claramente não assegure o interesse público. 
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A PPP da Linha 4-Amarela e a PPP da Linha 6-Laranja do Metrô 

 

Contribuição do mandato do deputado Enio Tatto 

 

 

Entre tantas idas e vindas e relações suspeitas, a proposta de implantação da Linha 4-

Amarela teve a duração de dez anos de teoria, entre 1995 e 2004. Neste período houve 

consumo de dinheiro público. A procura pelo parceiro ideal gerou a contratação, sem 

concorrência, da empresa de consultoria – International Finance Corporation (IFC) –, em 

junho de 1997, pelo valor de US$ 7,355 milhões. Todo este volume de recurso público 

foi gasto, aparentemente, sem nenhum resultado prático, pois a empresa consultora não 

conseguiu identificar o parceiro nacional ou estrangeiro para implantação da Linha 4-

Amarela. 

 

Diante dos problemas, a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) iniciou a 

construção da Linha 4-Amarela em 2004 e, após intensa batalha judicial entre os 

consórcios concorrentes que culminou com a desistência pela continuidade no certame, 

ante as regras de arbitragem, prevaleceram as regras estabelecidas pelo Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Assim, em 2005, após 

mudança do modelo de negócio, o governo do Estado promoveu licitação para a 

concessão da administração, da operação e da manutenção da Linha 4-Amarela, na 

modalidade Parceria Público Privada – Patrocinada, vencida pelo Consórcio ViaQuatro 

(com contrato foi assinado em 2006) que tem 75% do seu controle acionário pela CCR. 

 

Em um negócio de pouca ou quase nenhuma transparência, o governo do Estado assumiu 

73% dos custos do projeto. Deu garantia de lucro ao parceiro privado, ao assumir a 

mitigação do risco de demanda com critérios desvantajosos para si e, também, ao produzir 

um mecanismo de mitigação de riscos da tarifa de remuneração, muito desfavorável para 

a administração. Estes dispositivos do contrato contradizem a justificativa do governo do 

Estado, que destaca a importância da PPP na alavancagem do investimento em 

infraestrutura. 

 

O governo de São Paulo admite que o modelo da PPP da Linha 4-Amarela, por ser a 

primeira experiência, teve problemas e, aposta no sucesso da PPP da Linha 6-Laranja, 

com as alterações que fez. Pelo novo modelo, o parceiro privado assumiu a construção 

integral da Linha 6-Laranja e os custos da implantação será partilhado, metade por conta 

do parceiro privado que operará a linha e metade com recursos do tesouro público. 

 

No caso da Linha 4 -Amarela, se o governo do Estado pôde arcar com 80% dos custos do 

investimento e garantir o lucro ao Consórcio ViaQuatro, o que lhe impediu de assumir 

todas as responsabilidades e ter a arrecadação da totalidade das receitas futuras das tarifas 

cobradas dos usuários? 

 

No caso da Linha 6-Laranja, quem pode assegurar que, ao final, não teremos a maior PPP 

do planeta, como gostam de dizer os interessados, estimada em cerca de R$ 30 bilhões, 

com resultado de parceria que todo investidor deseja encontrar: investimento por conta 

do parceiro público e lucro para o parceiro privado? 
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Área 

BARRAGENS E SETOR ENERGÉTICO 

 

 

Falta de política adequada de segurança e fiscalização das barragens 

 

Contribuição do mandato da deputada Márcia Lia 

 

 

Com base em relatórios oficiais, no Estado de São Paulo existem mais de sete mil 

barragens que servem para fins de abastecimento de água, produção de energia elétrica, 

contenção de rejeitos de mineração, entre outros. 

 

Em relatório emitido, o governo do Estado analisou 202 barragens e, destas, somente 121 

apresentam o Plano de Ação e Emergência (PAE). Das 121, apenas 57 barragens 

forneceram o Plano de Ação de Emergência para a Defesa Civil do Estado de São Paulo. 

 

Assim, é possível dizer que somente 57 barragens analisadas no Estado estão próximas 

de cumprir a Lei de Segurança de Barragens. A maioria das barragens listadas no mesmo 

relatório não oferece as informações mínimas sobre a situação em que se encontram as 

obras. 

 

As informações são fornecidas pelos próprios donos das barragens aos órgãos 

governamentais, para elaboração do relatório. Situação análoga já foi vista em Mariana e 

Brumadinho, onde mais de 300 pessoas morreram, houve uma grande destruição 

ambiental e a devastação de cidades. O relatório não faz um levantamento qualitativo dos 

Planos de Ação de Emergência apresentados. 

 

O próprio relatório reconhece a insuficiência de quadros técnicos dos órgãos do governo 

com capacitação em segurança de barragens para realizar o trabalho necessário atribuído 

às entidades fiscalizadoras do Estado de São Paulo, bem como a inexistência de um 

sistema amplo de informações para a população. É o caso das barragens de Amparo e 

Pedreira, por exemplo, cujas obras contam com financiamento pela Banco de 

Desenvolvimento da América Latina (CAF), e o embargo da obra da barragem de 

Amparo, por falta de outorga, poderia comprometer a continuidade das obras em Pedreira. 

 

Mesmo após a realização de audiência pública na Câmara Municipal de Pedreira, com 

participação da população, representantes do governo do Estado, do governo local, do 

empreendedor, das entidades que discutem o assunto no município e no Estado, 

indicações feitas ao então governador Doria, e mesmo após reuniões com o procurador-

geral do Estado, de ações civis públicas impetradas por diversas entidades para suspenção 

imediata da obra, classificada de alto risco, só agora, com mais de 2 anos de atraso, houve 

a apresentação do Plano de Ação de Emergência (PAE), ficando claro que os argumentos 

favoráveis à paralisação da construção da Barragem de Pedreira são corretos e urgentes. 

 

O PAE apresenta dados que mostram que, se houver rompimento da Barragem, em 11 

segundos haverá uma onda de 44 metros de altura não existindo tempo para nenhuma 

ação que possa evitar a devastação da cidade, pois a situação de risco, não havendo 
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medidas corretivas e urgentes, será permanente e poderá provocar um desastre para a 

população de muitas outras cidades também, como Campinas, Jaguariúna, Holambra, 

Paulínia, Cosmópolis, Americana e Limeira, sendo que as populações desconhecem a 

gravidade da situação apresentada pelo estudo. 

 

Na verdade, ante a falta de informações, é difícil saber se outros casos como a da barragem 

de Pedreira ocorrem no Estado de São Paulo, apontando para a existência de grave 

problema e a necessidade de adoção de urgentes medidas para evitar tragédias. 
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A Comgás 

 

Contribuição do mandato da deputada Márcia Lia 

 

 

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) foi concedida por 30 anos em maio de 1999, 

com possibilidade de prorrogação por mais 20 anos. No entanto, o contrato permite que 

a concessionária solicite a prorrogação da concessão dez anos antes do seu término, o que 

já ocorreu em 2019, portanto. 

 

Em 2019, houve denúncias de uma associação de grandes consumidores de gás e do 

sindicato dos trabalhadores da Comgás, já que a Agência Reguladora de Serviços 

Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) não realizou a revisão tarifária da empresa no 

período, o que poderia redundar em uma redução na tarifa para os consumidores. 

 

Há também Ação Civil Pública pela qual é solicitada a apuração de possíveis 

irregularidades em contrato entre a Petrobras e a Comgás para a continuidade do 

abastecimento de gás natural. Há suspeita de que a Petrobras estaria praticando preços 

diferenciados em seus contratos de fornecimento de gás canalizado, em detrimento 

daqueles praticados em ajustes idênticos aos da Comgás, o que configuraria improbidade 

administrava, além de prejuízo aos consumidores que acabam pagando mais caro pelo 

consumo do produto. 

 

Em relatório apresentado em abril de 2020, quando de análise para a prorrogação do prazo 

de concessão, a Arsesp concluiu que o desempenho técnico-operacional da Comgás não 

podia ser significativamente superior aos apresentados pelas demais concessionárias 

atuantes no Estado, ainda que seja ela uma empresa centenária, com maior conhecimento 

do mercado e maior experiência na operação dos sistemas de distribuição, quando 

apontou casos de fatalidades e interrupção do abastecimento de um município por período 

de tempo superior a 24 horas. 

 

O relatório aponta ainda que o poder concedente, o governo do Estado, que já renovou a 

concessão da Comgás por mais vinte anos, tem até o 18º mês antes de término do contrato, 

que se encerrará em 2029, para se manifestar sobre eventual nova solicitação da 

prorrogação da concessão pela concessionária, portanto, de forma muito antecipada e, 

ainda, a perpetuar a concessão carregada de suspeitas de irregularidades e com operação 

em prejuízo econômico pelos impactos provocados pelas tarifas de abastecimento no 

mercado, e financeiro e social pela população que paga altas tarifas e recebe um serviço 

de má qualidade. 
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Consequências das privatizações do setor de energia para consumidores e 

trabalhadores 

 

Contribuição do mandato da deputada Márcia Lia 

 

 

Com aprovação da Lei 9.361/1996, que criou o Programa Estadual de Desestatização, 

houve a privatização de todas as empresas do setor de energia elétrica, como a Companhia 

Energética de São Paulo (Cesp), a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), a 

Eletricidade de São Paulo (Eletropaulo) e a Companhia de Transmissão de Energia 

Paulista (Cetep), resultante da cisão da Cesp, e da empresa de gás canalizado, Comgás, 

entre outras empresas públicas. 

 

Durante o desmonte do setor energético, somente após muita luta dos trabalhadores foi 

conseguida a manutenção de alguns direitos, entre eles os planos de previdência 

complementar vitalícia (Fundação Cesp) e saúde. A Fundação Cesp é uma entidade de 

previdência complementar fechada cujo patrimônio de R$ 42 bilhões foi constituído com 

contribuições das empresas patrocinadoras e pelos trabalhadores do setor elétrico paulista 

em mais de 60 anos de existência. 

 

No entanto, os pretensos compradores das empresas do setor energético paulista, que 

consideravam os direitos dos trabalhadores um risco permanente, construíram alternativas 

para a compra das empresas com redução do valor, em prejuízo do interesse público, de 

maneira a assegurar a manutenção dos direitos dos trabalhadores. 

 

Agora, os controladores das empresas energéticas de São Paulo, por meio da Fundação 

Cesp, estão propondo um aumento significativo das contribuições dos participantes e, ao 

mesmo tempo, redução da contribuição das empresas, além de mais reduções de direitos 

para os trabalhadores do setor energético, que somam atualmente cerca de 106 mil 

participantes (ativos, inativos e dependentes), o que significará rompimento de contrato 

e grandes perdas os trabalhadores. 

 

A manutenção dos planos consiste em obrigação imposta pelo governo de São Paulo aos 

novos controladores das concessões, quando da privatização do setor elétrico.  
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Área 

OBRAS ATRASADAS E/OU PARALISADAS 

 

 

Obras atrasadas e/ou paralisadas no Estado de São Paulo, segundo o Tribunal de 

Contas do Estado (TCE)1 

 

 

Desde 2019, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) vem elaborando um 

levantamento semestral sobre o conjunto de obras paradas e/ou atrasadas no Estado de 

São Paulo sob responsabilidade do governo do Estado e das prefeituras dos municípios 

paulistas. O relatório, denominado Painel de Obras atrasadas e/ou paralisadas no Estado 

de São Paulo, foi publicado pela primeira vez em março de 2019. 

 

No levantamento não são consideradas as obras de competência do governo federal e de 

seus entes, cuja fiscalização compete ao Tribunal de Contas da União (TCU), e do 

município de São Paulo, cuja competência para fiscalização é do Tribunal de Contas do 

Município (TCM). 

 

Conforme consta das informações disponibilizadas pelo TCE em seu sítio eletrônico2, 

para a realização do 1º demonstrativo, entre fevereiro e março de 2019, foram consultados 

4.474 órgãos jurisdicionados nos municípios e no Estado. No primeiro relatório foram 

identificadas 1.677 obras atrasadas e/ou paralisadas, cujos valores iniciais contratados 

alcançavam o valor de R$ 49,64 bilhões3, sendo que 317 obras eram de competência 

estadual e 1.360 obras de competência de diversos municípios. 

 

De acordo com o último balanço, com data base em 13 de outubro de 2021, o 

levantamento revela que do total de 1.075 obras atrasadas e/ou paralisadas, 226 obras 

(21% do total) eram de competência estadual e 849 obras (79% do total), de competência 

de diversos municípios. 

 

 

Quadro 1 – Obras atrasadas e/ou paralisadas no Estado de São Paulo, nível de governo 

responsável, número e valor. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE), data base 

13/10/2021. 

 
1 Apesar de se tratar de um painel de obras, é importante observar que o TCE analisa e relaciona contratos 

e não obras (empreendimentos). Assim, encontraremos casos que para a construção de uma mesma obra 

haverá mais de um contrato. Este é o caso de todas as obras para implantação das linhas do Metrô, para a 

modernização das linhas da CPTM, para implantação do trecho norte do rodoanel e para a construção dos 

contornos de Caraguatatuba e São Sebastião da rodovia dos Tamoios, quando encontramos mais de um 

contrato para a implantação da mesma obra, por exemplo. Os contratos tratam de trechos ou partes do 

mesmo empreendimento e o TCE, por seus critérios, trata como obra distinta. Diante disso, em nossa análise 

falaremos em contratos e não em obras. 
2 Disponível em: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-aponta-r-495-bi-mais-1500-obras-paralisadas-e-

atrasadas-estado-sp. 
3 O TCE sempre utiliza os valores iniciais dos contratos. É importante observar que os contratos têm datas-

bases diferentes, uma vez que são assinados em períodos distintos. Assim, os valores variam de acordo com 

as datas-bases inicialmente contratadas e com as cláusulas contratuais que tratam de valores e reajustes. 

Além disso, o TCE não considera para efeitos de valores dos contratos as majorações decorrentes dos 

aditivos contratuais. Desse modo, se os valores inicialmente contratados forem trazidos a valores presentes 

e considerarmos os valores decorrentes dos aditivos contratuais, certamente os valores que ora conhecemos 

do relatório do TCE serão majorados significativamente. 
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Conforme o último balanço, os valores iniciais de contrato alcançam o valor de cerca de 

R$ 24,37 bilhões. Os 226 contratos de competência estadual equivalem a R$ 22,38, 91,8% 

do valor total contratado. As 849 obras de competência municipal, sem considerar o 

município de São Paulo, somavam, em outubro de 2021, apenas 8,2% do valor total 

contratado. 

 

O principal empreendimento que o TCE considerava paralisado quando do início do 

levantamento, em 2019, era a Linha 6-Laranja do Metrô, seguido do trecho norte do 

rodoanel, das Linhas 17-Ouro e 5-Lilás do Metrô, da Linha 13-Jade da CPTM e da Linha 

4-Amarela do Metrô, todos feitos com aportes de recursos próprios do Tesouro do Estado, 

com recursos provenientes de financiamento internos e/ou externos e com recursos 

privados, já que todos esses empreendimentos são objetos de Parcerias Público-Privadas 

(PPPs). 

 

Vale observar que, conforme o primeiro levantamento feito pelo TCE, o valor 

inicialmente contratado do empreendimento para construção da Linha 6-Laranja do Metrô 

era de R$ 23.138.729.185,58, sozinho, equivalente a quase metade do valor de todos os 

demais empreendimentos contratados. 

 

Salta aos olhos o fato de o TCE, embora o empreendimento da Linha 6-Laranja do Metrô 

esteja vários anos atrasada – após o rompimento por parte do governo do Estado de São 

Paulo do contrato com o Consórcio Move SP, inicialmente contratado para o 

empreendimento, formado pelas construtoras Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC 

Engenharia, e da realização do novo contrato com a Acciona –, ter deixado de considerar 

a Linha 6-Laranja como obra atrasada. 

 

Também é importante observar que, conforme pode se verificar, as seis maiores 

contratações envolvem mobilidade urbana e transportes e estão localizadas na Região 

Metropolitana de São Paulo. Os recursos das contratações iniciais foram alocados na 

construção das Linhas 6-Laranja, 15-Prata, 2-Verde, 17-Ouro e 4-Amarela, todas do 

Metrô, e no trecho norte do rodoanel, sob responsabilidade da Dersa. 

 

Segundo o TCE, o maior número de obras paradas e/ou atrasadas sob responsabilidade 

do governo do Estado, conforme quadro que segue, é na área de habitação. São 81 

empreendimentos (35,84%) na área de educação, em universidades, faculdades, escolas 

e similares, que apresentam algum tipo de problema. Em segundo lugar estão 38 

empreendimentos destinados ao transporte ferroviário (16,81%); 25 obras de transportes 

Responsabilidade* Número % Valor total (R$) %

Estadual 226       21,0% 1.986.942.698      8,2%

Municipal 849       79,0% 22.382.492.962    91,8%

Total 1.075   100,0% 24.369.435.659 100,0%

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE

*Não estão consideradas obras feitas com recursos federais, sob 

responsabilidade do TCU, e de competência da prefeitura de São 

Paulo, sob responsabilidade do TCM.
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rodoviários (11,06%); 22 empreendimentos na área habitacional (9,73%) e 15 na área de 

segurança pública (6,64%). 

 

  

Quadro 2 – Quantidade de obras atrasadas e/ou paralisadas no Estado de São Paulo, por 

classificação. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE). 

 

 

 
  

Classificação da obra Quantia %

Educação - universidades, faculdades, escolas e similares 81         35,84%

Transporte - ferrovias 38         16,81%

Transporte - rodovias 25         11,06%

Habitação 22         9,73%

Segurança pública - delegacias, penitenciárias e similares 15         6,64%

Edificações administrativas diversas 8           3,54%

Mobilidade urbana - pontes, viadutos e similares 6           2,65%

Esgotamento sanitário - rede coletora, estações de tratamento e similares 5           2,21%

Saúde - hospitais, postos de saúde, UBS, CAPS e similares 5           2,21%

Transporte - hidrovias 5           2,21%

Outros 4           1,77%

Transporte - estações ferroviárias 4           1,77%

Equipamento urbanos - praças, quadras e similares 3           1,33%

Abastecimento de água - captação, adução, tratamento e similares 2           0,88%

Mobilidade urbana - vias urbanas 1           0,44%

Mobilidade urbana - VLT, BRT, Metrô e similares 1           0,44%

Recursos Hídricos - canais 1           0,44%

Geral 226        100,00%

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE
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ANEXO 1 

 

Ações, representações e/ou iniciativas das deputadas e dos deputados da bancada do 

PT contra o governo Doria 

 

 

Mandato do deputado Dr. Jorge do Carmo 

 

MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) – Notícia de Fato – Denúncia acerca 

da extinção das bilheterias nas estações do Companhia do Metropolitano de São Paulo 

(Metrô) e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), obrigando a 

aquisição de bilhetes pela via eletrônica, prejudicando pessoas que não tenham acesso 

móvel à Internet e/ou crédito e pessoas com deficiências visuais e outras. 

 

 

Mandato do deputado Emidio de Souza 

 

MPSP – Representação – Irregularidades praticadas por pintar fachada de escolas com as 

cores do PSDB. 

 

MPSP – Denúncia contra governo Doria por contratação de empresa bolsonarista. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração de cometimento de irregularidades por 

propaganda eleitoral antecipada e conduta vedada a agentes públicos durante disputa 

eleitoral, quando o governador João Doria promoveu o Seminário Municipalista como 

forma dissimulada de lançamento de sua pré-campanha à presidência da República dentro 

do Palácio dos Bandeirantes. (Em conjunto com o Deputado Paulo Fiorilo.) 

 

TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) – Ação para suspensão da reforma da 

previdência do Estado de São Paulo. 

 

TJSP – Contra o fim da gratuidade do transporte público para idosos de 60 a 65 anos. 

 

 

Mandato do deputado Enio Tatto 

 

Além das ações coletivas da bancada, o deputado Enio Tatto subscreveu, conjuntamente, 

várias ações promovidas pelas deputadas e pelos deputados petistas. 

 

 

Mandato do deputado José Américo 

 

MPF (Ministério Público Federal) – Notícia de Fato – Denúncia pela recorrência de 

incêndios de grandes proporções na Ilha Comprida, localizada no rio Paraná, entre os 

municípios de Castilho, em São Paulo, e Três lagoas, no Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

MPSP – Representação – Pedido de apuração de irregularidades em “contrato secreto” 

entre o Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac Bio para produção e fornecimento 

de matéria-prima para a vacina contra covid-19. (Em conjunto com o Deputado Paulo 

Fiorilo.) 
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MPSP – Representação – Pedido para instalação de procedimentos investigatórios e 

punitivos acerca da internação do senhor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, no Instituto 

do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (Incor). 

 

 

Mandato do deputado Luiz Fernando T. Ferreira 

 

MPSP Eleitoral – Denúncia e pedido de instauração de investigação para apuração de 

suposta propaganda eleitoral antecipada e irregular pela instalação de outdoors na avenida 

Mato Grosso, na cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. 

 

MPSP – Providências contra o Decreto 64.881/2020, que flexibilizou a quarentena no 

Estado de São Paulo, ante a curva de mortos e acometidos pela covid-19. 

 

TJSP – Anulatória contra o Decreto 65.414/2020, que revoga o Decreto 60.595/2014, que 

instituiu gratuidade do transporte coletivo público operado pelo Metrô e pela CPTM e 

gerenciados pela EMTU, para as pessoas maiores de 60 anos em todo o Estado. 

 

TJSP – Ação Popular - Declaração de Nulidade de atos praticados pela Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo 

(Artesp) e pelo seu diretor-geral, Milton Roberto Persoli, solicitando a suspensão da 

Concorrência Internacional nº 02/2021, que trata da concessão dos serviços públicos de 

ampliação, operação, manutenção e realização dos investimentos para a exploração do 

sistema rodoviário denominado Lote Litoral Paulista. 

 

TCE (Tribunal de Contas do Estado São Paulo) – Solicitação de informações e 

investigação para apuração de supostas irregularidades praticadas entre a Fundação Padre 

Anchieta e empresas do grupo Doria Associados Consultoria Ltda. e Doria Marketing e 

Eventos Ltda., suspeitas de inflar valores para ganhar anúncios em permuta com a TV e 

Rádio Cultura, de acordo com parecer do Ministério Público de Contas de São Paulo. 

 

Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) – Convite ao governador João 

Doria, para prestar informações à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Fake 

News-Eleições 2018. 

 

 

Mandato da Deputada Márcia Lia 

 

MPSP – Representação contra a reforma do Palácio dos Bandeirantes, com 

descaracterização do patrimônio arquitetônico e cultural com recursos privados e sem a 

devida transparência. 

 

MPSP – Representação acerca da crise do Instituto de Assistência Médica ao Servidor 

Público Estadual (Iamspe) causada pela falta de recursos financeiros, equipamentos e 

pessoal especializado, e rompimentos de contratos com hospitais em diversos municípios, 

e demora demasiada para marcação de consultas e cirurgias. 
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MPSP – Representação frente à situação caótica do sistema penitenciário do Estado de 

São Paulo em decorrência da pandemia da covid-19, que apresenta falta de higiene 

pessoal e local, falta de alimentação devida, racionamento de água, falta de testes para 

funcionários e detentos, falta de equipamentos de segurança para proteção individual de 

presos e funcionários, e falta de contato com os familiares. 

 

MPSP – Representação para apurar possíveis irregularidades em contrato de suprimento 

entre a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) 

para a continuidade do abastecimento de gás natural. 

 

MPSP – Representação pela compra de seis mil submetralhadoras que estão encaixotadas 

já há cinco anos, sem uso, por apresentarem defeito grave. 

 

MPSP – Representação pela não aquisição de produtos da agricultura familiar para a 

merenda escolar e ante a precariedade de escolas em diversos municípios do Estado. 

 

MPSP – Representação contra instalação de novas praças de pedágios, especialmente na 

SP-255, com impacto negativo para a população de diversos municípios do Estado. 

 

MPSP – Representação frente à falta de convocação das pessoas aprovadas nos concursos 

públicos realizados. 

 

MPSP – Representações contra a tramitação dos Projetos de Lei 529/2020 (medidas 

voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas); 596/2020 (inspeção e 

fiscalização sanitária e industrial de produtos de origem animal) e 627/2020 (lei 

orçamentária para o exercício de 2021), todos de iniciativa do Poder Executivo. 

 

MPSP e TJSP – Denúncias e representações contra despejos administrativos e 

reintegrações de posse em plena pandemia da covid-19, contrariando recomendação do 

Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público. 

 

GESP (Governo do Estado de São Paulo) – Ofícios ao govenador encaminhando 

denúncias e solicitação de providências referentes à situação gravíssima da Barragem de 

Pedreira com risco de acidentes físicos e ambientais para diversos municípios. 

 

 

Mandato do deputado Maurici 

 

Além das ações coletivas da bancada, o deputado Maurici subscreveu, conjuntamente, 

várias ações promovidas pelas deputadas e pelos deputados petistas. 

 

 

Mandato do deputado Paulo Fiorilo 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração de eventual irregularidade no pagamento de 

gratificação anual proporcional (espécie de 13º) pelo período trabalhado para todos os 

conselheiros administrativos e fiscais das empresas do governo do Estado de São Paulo. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração contra mudanças no transporte escolar estadual 

que acarretaram prejuízos aos alunos. 
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MPSP – Denúncia e pedido de apuração de suposta prática de improbidade administrativa 

em peça publicitária de segurança pública. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração de possível conduta omissiva da Secretaria de 

Estado da Educação, que não teria tomado providências contra a empresa Milk Vitta, pelo 

fornecimento de 886 mil quilogramas de leite em pó. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração por suposta improbidade administrativa por 

publicidade indevida do governador quanto à Reforma da Previdência dos servidores 

públicos estaduais. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração por suposta improbidade administrativa por 

publicidade indevida do governador quanto a obras no Estado de São Paulo. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração por supostos pagamentos de valores abusivos 

por parte dos proprietários dos veículos apreendidos pela liberação dos veículos, e falhas 

e desorganização no sistema de entrega dos veículos. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração de possível irregularidade na interrupção da 

circulação dos trens da Linha 15-Prata (monotrilho), por apresentarem graves falhas nos 

conjuntos de pneus, colocando os usuários da região leste da capital em risco. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração de possíveis irregularidades praticadas pela 

Polícia Militar do Estado de São Paulo, por suposta atuação para inibir o direito de reunião 

e manifestação apenas dos grupos favoráveis à democracia em manifestações políticas 

realizadas na avenida Paulista no dia 31 de maio de 2020. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração contra a Secretaria de Estado da Saúde pela não 

divulgação de dados, como os relativos aos bairros com maior incidência de casos de 

covid-19 e à taxa de ocupação de leitos, e falta de transparência do governo estadual. 

 

MPSP – Pedido para ajuizamento de ação civil pública para instituição de lockdown em 

todas as cidades da Região Metropolitana da Grande de São Paulo com 80% da 

capacidade hospitalar ocupada e crescimento de casos de covid-19 nos últimos 14 dias. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração por cometimento de ato de improbidade 

administrativa pelo governador por publicidade indevida utilizando a televisão pública de 

caráter educativo (TV Cultura-Fundação Padre Anchieta), bem como a divulgação de 

programas governamentais em suas redes sociais pessoais, com o intuito de angariar 

apoio pessoal, ferindo os princípios da impessoalidade e publicidade. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração por cometimento de ato de improbidade 

administrativa do governador do Estado de São Paulo pelo atraso em anunciar o recuo do 

“Plano São Paulo” apenas após às eleições municipais e com medidas pouco efetivas no 

combate a elevação do número de casos de covid-19. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração pelo sigilo do contrato que visa a produção de 

vacina para a covid-19, firmado em parceria entre o Instituto Butantan e a empresa 

chinesa Sinovac Bio. (Em conjunto com o deputado José Américo.) 



220 
 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração por possível conflito de interesses da atuação do 

governador João Doria e do Lide - Grupo de Líderes Empresariais. (Em conjunto com o 

deputado Maurici.) 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração sobre a eficiência do Plano São Paulo, 

principalmente quanto as medidas de flexibilização do isolamento social durante a 

pandemia da covid-19. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração por cometimento de ato de improbidade 

administrativa decorrente do uso indevido de veículo da prefeitura do município de Barra 

do Chapéu, adquirido com recursos do orçamento estadual por emenda impositiva 

destinado para a saúde, para fins particulares do prefeito do município e de seus 

familiares. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração pela ocorrência de eventual desperdício de verbas 

públicas que foram aplicadas para a fabricação das 15 milhões de doses da CoronaVac, 

vacina para covid-19, com data próxima de vencimento e sem possibilidade de utilização 

no Programa Nacional de Imunização. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração de eventuais irregularidades nas obras do Metrô, 

devido ao desabamento de uma das pistas da avenida Marginal Tietê, em decorrência da 

abertura de uma cratera nas obras da Linha 6-Laranja do Metrô. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração do repentino esvaziamento ocorrido a partir do 

dia 18/3/2022 do quadrilátero formado pelas ruas Helvétia, alamedas Dino Bueno, 

Cleveland e da praça Júlio Prestes, a chamada “Cracolândia”, com a migração de usuários 

e traficantes de drogas para a praça Princesa Isabel. 

 

MPSP – Denúncia e pedido de investigação de ato de improbidade administrativa em 

decorrência de despesas empenhadas com dispensa de licitação pelo Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP). 

 

MPSP – Denúncia e pedido de apuração de cometimento de irregularidades por 

propaganda eleitoral antecipada e conduta vedada a agentes públicos durante disputa 

eleitoral, quando do governador João Doria promoveu o Seminário Municipalista como 

forma dissimulada de lançamento de sua pré-campanha à presidência da República dentro 

do Palácio dos Bandeirantes. (Em conjunto com o deputado Emidio de Souza.) 

 

TJSP – Ação Popular contra decreto do governador que de forma lesiva autorizou a volta 

às aulas durante a pandemia da covid-19. 

 

TJSP – Ação Popular contra a política de renúncia fiscal praticada pelo governo do 

Estado, sem a devida transparência, sem explicação detalhada da estimativa do impacto 

efetivo da desoneração no orçamento público, em desrespeito à Lei de Responsabilidade 

Fiscal e aos princípios constitucionais da transparência, da publicidade e da informação. 

 

TJSP – Mandado de Segurança pela demora para a instalação da Comissão Parlamentar 

de Inquérito para apuração da renúncia fiscal (CPI dos Benefícios Fiscais). 
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TJSP – Mandado de Segurança pela demora para a instalação de Comissão Parlamentar 

de Inquérito já prevista para apuração de irregularidades praticadas pela Desenvolvimento 

Rodoviário S/A (Dersa) em contratos de obras (CPI da Dersa). 

 

TCE – Denúncia e pedido de apuração de eventuais irregularidades cometidas pelo 

governador do Estado pelo uso indevido de recursos do Fundeb para pagamento do déficit 

previdenciário do Estado. 

 

TCE – Solicitação de informações referentes às determinações do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo relativas à Fundação Butantan e, de modo especial, sobre a prestação 

de contas da fundação nos anos de 2019 e 2020. 

 

TCE – Denúncia e pedido de apuração de supostas irregularidades nos gastos de 

infraestrutura com o evento denominado “Motociata acelera para Cristo”, ocorrido em 12 

de junho de 2021 na cidade de São Paulo. 

 

TCE – Denúncias de supostas irregularidades praticadas pela Secretaria de Estado de 

Transportes Metropolitanos pelo cometimento de improbidade administrativa que 

importam em enriquecimento ilícito decorrente do valor pago ao grupo CCR pelo 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da Linha 4-Amarela do Metrô, 

bem como sobre o valor da concessão da exploração da Linha 8-Diamante, da CPTM. 

 

TCE – Denúncia e pedido de apuração por possíveis irregularidades praticadas pela 

Concessionária Metra (Sistema Metropolitano de Transportes Ltda.), pelo governador e 

pelo secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy de Sant’Anna 

Braga, em decorrência da concessão de serviços públicos sem licitação para a construção, 

implantação e exploração de um BRT (Bus Rapid Transit), para ligar o ABC à capital e, 

ainda, para operação de oitenta e cinco linhas de ônibus intermunicipais. 

 

TCE – Denúncia e pedido de apuração por possíveis irregularidades em decorrência de 

despesas empenhadas com dispensas de licitação pelo DER/SP. 

 

 

Mandato da deputada Professora Bebel 

 

Como líder da bancada do PT, no período de 15 de março de 2021 a 14 de março de 2022, 

a deputada Professora Bebel apresentou Mandado de Segurança contra ato do presidente 

da Assembleia Legislativa de São Paulo por não ter instalado a CPI da Dersa e 

subscreveu, conjuntamente, várias ações promovidas pelas deputadas e pelos deputados 

da bancada. Também apresentou diversas ações contra atos do governador, na condição 

de presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 

(Apeoesp). 

 

 

Mandato do deputado Teonilio Barba 

 

O deputado Teonilio Barba apresentou várias ações junto aos órgãos de fiscalização, 

como líder da bancada do PT, no período de 15 de março de 2019 a 14 de março de 2021, 

e subscreveu, conjuntamente, várias ações promovidas pelas deputadas e pelos deputados 

da bancada. 
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Liderança da Bancada 

 

MPF e MPSP – Com a finalidade de requerer providências com vistas à apresentação de 

medida judicial para garantia da preservação e guarda dos bancos de dados da empresa 

Dersa, determinando que a responsabilidade sobre tais documentos, informações e dados 

seja conferida à Secretaria de Estado de Logística e Transportes. (Período 2019-2020.) 

 

MPSP – Requerer providências para apresentação de medida judicial suspendendo os 

efeitos dos Decretos 64.059, 64.060, 64.061, e 64.063, todos de 1/1/2019; Decretos 

63.131, de 11/3/2019, 64.150, de 21/3/2019, 64.165, de 3/4/2019, 64.179, de 11/4/2019 

e 64.189, de 17/4/2019. (Período 2019-2020.) 

 

MPSP – Requerer providências para apresentação de medida judicial para garantia de 

transporte escolar para alunos da rede de ensino estadual. (Período 2019-2020.) 

 

MPSP – Requerer providências para apresentação de medida judicial para suspender os 

atos do governador e apurar a prática de improbidade administrativa. (Período 2019-

2020.) 

 

MPSP – Requerer providências para apuração da responsabilidade quanto a retirada de 

material didático com argumento de se evitar suposta ideologia de gênero, em detrimento 

de informação que contribui para o combate à homofobia. (Período 2019-2020.) 

 

MPSP – Representação contra o governado Doria pela não aplicação do percentual 

mínimo constitucional de 25% (vinte e cinco por cento) das receitas de impostos na 

Educação. (Período 2019-2020.) 

 

MPSP – Representação contra o governador pelo não cumprimento do pagamento das 

emendas impositivas aprovadas na lei orçamentária anual de 2019. (Período 2019-2020.) 

 

MPSP – Representação contra a extinção da Companhia Paulista de Obras e Serviços 

(CPOS), da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A (Emplasa), da 

Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (Codasp) e da Imprensa Oficial 

do Estado S/A (Imesp), em conjunto com as lideranças das bancadas do Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB) e do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). (Período 

2019-2020.) 

 

TJSP – Mandado de Segurança Cível contra o governador pelo não cumprimento do 

pagamento das emendas impositivas aprovadas na lei orçamentária anual de 2019. 

(Período 2019-2020.) 

 

TJSP – Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) promovida pelo Diretório Estadual 

do Partido dos Trabalhadores, por solicitação da bancada de deputadas e de deputados na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a finalidade de declarar a 

inconstitucionalidade da Lei 17.293/2020, que estabeleceu medidas voltadas ao ajuste 

fiscal e ao equilíbrio das contas públicas do Estado, originada do PL 529/2020. (Período 

2019-2020.) 
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TJSP – Mandado de Segurança Cível contra ato do presidente da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Planejamento (CFOP), da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

para garantir o direito de leitura do voto contrário ao PLC 80/2019, que tratou das 

aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos 

ocupantes de cargo de provimento efetivo. (Período 2019-2020.) 

 

TJSP – Mandado de Segurança Cível contra a tramitação do PLC 80/2019, que tratou das 

aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos 

ocupantes de cargo de provimento efetivo. (Período 2019-2020.) 

 

TJSP – Mandado de Segurança Cível contra ato do presidente da Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo por não ter instalado a CPI da Dersa. (Período 2021-2022.) 
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ANEXO 2 

 

Documento da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo 

retrata a situação atual dos institutos de pesquisa científica do Estado de São Paulo. 

 

 

Campinas, 08 de abril de 2022 

 

Ofício APqC n. 60/2022 

 

Ao Digníssimo Candidato ao Governo do Estado de São Paulo  

Dr. Fernando Haddad 

 

Assunto: Institutos de Pesquisa Científica do Estado de São Paulo 

 

A Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo (APqC) se 

destina à defesa da Pesquisa Científica, dos Servidores dos Institutos de Pesquisa 

abrangidos pela LC n.º 125/75. A APqC representa 17 Institutos distribuídos nas 

Secretarias de Estado da Saúde; Infraestrutura e Meio Ambiente; Agricultura e 

Abastecimento http://www.apqc.org.br.  

 

Os Institutos de Pesquisa Científica do Estado de São Paulo são essenciais para o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Os Institutos têm por missão 

pesquisar, desenvolver e produzir conhecimentos, processos e produtos que visem sanar 

desafios vividos pela sociedade paulista e brasileira nos mais diversos setores, como a 

saúde, a agricultura e o meio ambiente. O papel da atuação de instituições como Instituto 

Butantan e Instituto Adolfo Lutz durante a pandemia de SARSCov-2 deixou clara a 

missão de uma Instituição Pública de Pesquisa Científica. Da mesma forma destacam-se 

as importantes contribuições do Instituto Florestal na preservação e gestão de áreas 

protegidas do estado de São Paulo e do importante papel da SUCEN no controle das 

endemias junto aos municípios. Para cumprir esta importante missão, os Institutos 

dependem diretamente de massa crítica, o capital humano altamente especializado é sem 

dúvida o maior patrimônio dos Institutos, muitos deles seculares.  

 

A atual situação em que se encontram os Institutos de Pesquisa, principalmente 

no que se refere aos recursos humanos, é lamentável. São 3 as carreiras de servidores das 

instituições abrangidas pela LC n. 125/75 que compõem o quadro dos Institutos de 

Pesquisa: a. Série de Classes de Pesquisador Científico (LC125/75); b. Classes de 

Assistente Técnico de Pesquisa Científica e Tecnológica (LC 662/91); c. Classes de 

Apoio à Pesquisa Cientifica e Tecnológica (LC661/91).  Considerando todas as 3 

Secretarias, a porcentagem de cargos vagos, conforme publicado no Diário Oficial de 

2021, estava em torno de 50 a 80%.  Além disso em 2020 foi aprovada a Lei 17.293/20 

que extinguiu duas importantes Instituições de Pesquisa (Instituto Florestal - IF e SUCEN 

– Superintendência no Controle de Endemias), sendo o IF incorporado na fusão entre o 

Instituo Geológico e o Instituto de Botânica.  Esta situação de quase insolvência tem sido 

http://www.apqc.org.br/
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provocada pelos governos das últimas décadas, devido a falta de visão sobre o futuro e a 

importância da Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento econômico do Estado de 

São Paulo.   

 

A APqC elaborou este documento para apresentar as reivindicações ao candidato 

ao Governo de São Paulo, elencando duas principais demandas:  

 

I. DEMANDAS URGENTES PARA SOBREVIVÊNCIA DOS INSTITUTOS 

DE PESQUISA  

 

a. Política Salarial: A última revisão salarial que recompôs as perdas acumuladas 

pela inflação para as 3 carreiras citadas acima ocorreu em dezembro de 2010, 

sendo seguida por um reajuste de 3,5% em 2018 e em março de 2022 um reajuste 

de 10%. Os valores acumulados de desvalorização dos vencimentos, calculados 

pelo IPCA, estão em torno de 60%. Nas tabelas 1 a 3 estão apresentados os 

vencimentos das 3 categorias, os quais não condizem com os valores de mercado. 

Cabe ressaltar aqui que a carreira de Pesquisador Científico foi criada com seis 

níveis e salários idênticos aos dos professores das universidades do Estado em 

face a congeneridade existente, visando evitar o êxodo até então frequente dos 

pesquisadores dos Institutos para o exterior/ iniciativa privada, o que acarretava 

descontinuidade nas pesquisas científicas. Desde a criação da carreira, a lei que 

estabelece esta paridade de vencimentos foi cumprida por alguns períodos, mas 

não de forma contínua, o que tornou necessário que fossem editadas novas Leis 

para garantir a equivalência (LC 727/93 e LC 859/99). Mas ainda assim nossos 

administradores não cumprem estas leis. Isto gerou uma judicialização e hoje, 

dentro do universo de pesquisadores existe cerca de 30% que são 

EQUIPARADOS com os docentes. 

 

Tabela 1: Comparação entre vencimentos da classe de Pesquisadores Científicos e carreiras similares 

de Institutos de Pesquisa Federais. 

 

Niveis da Carreira  

(Códigos EMBRAPA/ 

FIOCRUZ/PqC SP) 

Salário EMBRAPA 

(Com Doutorado) 

R$ 

Salário FIOCRUZ 

(Com Doutorado) 

R$ 

Salário Pesquisador 

Científico do Estado de 

São Paulo (PqC SP)  

R$ 

B (EB01)/ WI/ PqC I 14.268,02 11.840,46 4.751,93 

B (EB06)/ WIII/ PqC II 16.540,51 12.711,02 6.335,91 

B (EB10)/ VII/ PqC III 18.616,51 13.884,22 8.271,88 

A (EA12)/ VIII/ PqC IV 22.958,32 14.389,41 9.275,07 

A (EA16) /UII PqC V 25.839,80 15.718,83 9.679,86 

A (EA24)/ UIII/ PqC VI 32.733,09 16.291,81 11.263,84 

Média 21.826,04 14.139,29 8.263,08 
Fontes:  

Embrapa: https://www.embrapa.br/documents/10180/36403412/Cargos+Efetivos+Optantes+PCE+2012/9f358a39-

ae3b-60ff-7ae0-173f04ebea73 - Acesso 7.4.2022; 

Fiocruz: http://www.direh.fiocruz.br/manual/novo_manual/index.cfm?id=9&m=pagamento&s=tabelas.htm  - Acesso 

7.4.2022;  

https://www.embrapa.br/documents/10180/36403412/Cargos+Efetivos+Optantes+PCE+2012/9f358a39-ae3b-60ff-7ae0-173f04ebea73
https://www.embrapa.br/documents/10180/36403412/Cargos+Efetivos+Optantes+PCE+2012/9f358a39-ae3b-60ff-7ae0-173f04ebea73
http://www.direh.fiocruz.br/manual/novo_manual/index.cfm?id=9&m=pagamento&s=tabelas.htm
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Pesquisadores SP Não-equiparados: http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/retribuicao.asp?pagina=pesquisa2 - 

Acesso 7.4.2022; 

 

 

 

Tabela 2: Vencimentos da Classe de Assistente Técnico de Pesquisa Científica e Tecnológica (LC 

662/91), considerando já o reajuste de 10% a partir de março de 2022. 

 

 
 

Tabela 3: Vencimentos das Classes de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica (LC 662/91), 

considerando já o reajuste de 10% a partir de março de 2022. 

 

 

 

 

b. Reposição dos Quadros Funcionais: Devido ao elevado êxodo (ocasionado por 

salários não compatíveis com o mercado) e aposentadorias, faz-se necessária a 

abertura de concurso público para reposição dos quadros. Para exemplificar, em 

2003 aconteceu o último concurso para Pesquisadores Científicos na Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento, com cerca de 200 vagas, e também na Secretaria 

do Meio Ambiente com 75 vagas, ou seja, são quase 20 anos sem concursos para 

estas Secretarias. Na Secretaria da Saúde, dependendo do Instituto, os últimos 

concursos ocorreram entre 2011 e 2015, com uma média de 14 vagas.  Os cargos 

vagos podem ser vistos no anexo I. 

 

c. Reestruturação das Classes de Apoio e Assistente, com a proposta de formação 

de Carreiras: As classes de Assistente Técnico de Pesquisa Científica e 

Tecnológica (LC 662/91) e Classes de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica 

(LC 661/91) necessitam de regulamentação de dispositivos contidos nas respectivas 

Leis, bem como de mecanismos de acesso que permitam a avaliação e a 

possibilidade de ascensão funcional regular, sendo regidas por uma Comissão 

http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/retribuicao.asp?pagina=pesquisa2
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Permanente. A proposta completa poderá ser apresentada em ocasião futura para 

conhecimento.  

 

II. PROPOSTAS PARA O ESTABELECIMENTO DE UMA POLÍTICA DE 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

INCLUSIVA AOS INSTITUTOS DE PESQUISA 

 

a. Restaurar a autonomia dos Institutos Florestal, Instituto Geológico e Instituto de 

Botânica, extintos/fundidos ao Instituto de Pesquisas Ambientais pela Lei 

17.293/20 de forma autocrática;  

 

b. Restaurar a autonomia da SUCEN, também extinta pela Lei 17.293/20 de forma 

autocrática;  

 

c. Criar, por lei, o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (CONCITE), nos 

termos do artigo 269 da Constituição do Estado de São Paulo, que tem como 

objetivo formular, acompanhar, avaliar e reformular a política de CT&I para o 

Estado, incluindo representação adequada dos Institutos de Pesquisa 

determinados pela LC 125/75. Nesse sentido, vale a pena esclarecer que o 

Pesquisador Científico e os Professores Universitários, apesar da carreira 

correlata, são funcionários com estatutos totalmente diferenciados; 

 

d. Ativar o Conselho das Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo (CONSIP) 

criado pelo decreto 30.519/89 e reorganizado pelo decreto 62.597/17. Solicitamos 

que seja garantido um assento para representante da APqC; 

 

e. Cumprir o disposto no artigo 207, §2º da Constituição Federal que assegura 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial 

aos Institutos de Pesquisa, garantindo a preservação da carreira de pesquisador 

científico criada pela LC 125/75, bem como destinar percentual de 2% do ICMS 

para assegurar aos Institutos de Pesquisa o adequado cumprimento de suas 

missões e incumbências; 

 

f. Garantir recursos materiais e humanos suficientes à Comissão Permanente do 

Regime de Tempo Integral (CPRTI) da Secretaria de Planejamento e Gestão com 

a reposição do quadro de pessoal de apoio às atividades, assegurando o pleno 

exercício de suas incumbências; 

 

g. Reestruturar o Conselho Superior da FAPESP, visando adequada representação 

dos Institutos de Pesquisa regidos pela LC 125/1975, com mínimo de dois 

membros; 

 

h. Respeitar o artigo 272 da Constituição do Estado de São Paulo que prevê que o 

patrimônio físico, cultural e científico dos museus, institutos e centros de pesquisa 
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da administração direta, indireta e fundacional são inalienáveis e intransferíveis, 

sem audiência da comunidade científica e aprovação prévia do Poder Legislativo; 

 

i. Garantir o caráter público da ciência e tecnologia dos Institutos de Pesquisa do 

Estado de São Paulo com respeito aos princípios constitucionais da 

impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência estabelecidos no 

artigo 37 da Constituição Federal. 

 

j. Com a recente reestruturação da Secretaria de Agricultura e Abastecimentos, os 

Polos Regionais de Pesquisa localizados nas principais regiões agropecuárias do 

Estado, foram incorporados como mais um Instituto de Pesquisa da Agência 

Paulista de Tecnologia do Agronegócio_APTA. 

 

 

Para concluir, APqC gostaria de conhecer os planos do candidato:  

 

1)  Para os Institutos de Pesquisa Públicos de Pesquisa Científica do Estado, 

pertencentes a administração direta, considerando a situação em que se 

encontram atualmente os nossos Institutos, como exposto acima; 

 

2) Em virtude dos recentes acontecimentos desencadeados pela pandemia de 

SARSCov-2, bem como das possíveis pragas agrícolas que podem assolar a 

produção de alimentos, bem como os danos que podem ser causados pelas 

drásticas alterações no clima em que vive o mundo na atualidade, gostaríamos 

de sugerir que o senhor tenha na sua campanha de governo ao Estado de São 

Paulo, um programa que contemple a Ciência Tecnologia e Inovação para os 

17 Institutos Públicos de Pesquisa, pertencentes as Secretarias da Saúde, Meio 

Ambiente e Agricultura. 

 

 

Contando com seu apoio, agradecemos e solicitamos uma reunião com a APQC. 

 

 

 

 

 

 
Patrícia Bianca Clissa 

Presidente da APqC - Biênio 2022-2023 
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BANCADA DO PARTIDOS DOS TRABALHADORES – PT 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

Contribuíram para a elaboração deste documento assessoras e assessores dos mandatos 

das deputadas e dos deputados e da Liderança da Bancada do PT na Assembleia 

Legislativa de São Paulo. 

 

 

BANCADA 

19ª Legislatura 

15 de março de 2019 a 14 de março de 2023 

Deputada Beth Sahão (até 25 de outubro de 2020) 

Deputado Dr. Jorge do Carmo 

Deputado Emidio de Souza 

Deputado Enio Tatto 

Deputado José Américo 

Deputado Luiz Fernando T. Ferreira 

Deputada Márcia Lia 

Deputado Maurici 

Deputado Paulo Fiorilo 

Deputada Professora Bebel 

Deputado Teonilio Barba 

 

LÍDERES DA BANCADA 

Deputado Teonilio Barba 

15 de março de 2019 a 14 de março de 2021 

Deputada Professora Bebel 

15 de março de 2021 a 14 de março de 2022 

Deputada Márcia Lia 
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15 de março de 2022 a 14 de março de 2023 

 

LÍDERES DA MINORIA 

Deputada Márcia Lia 

15 de março de 2019 a 14 de março de 2020 

Deputada Professora Bebel 

15 de março de 2020 a 14 de março de 2021 

Deputado José Américo 

15 de março de 2021 a 14 de março de 2022 

Deputado Dr. Jorge do Carmo 

15 de março de 2022 a 14 de março de 2023 

 

1º SECRETÁRIO 

Deputado Enio Tatto 

15 de março de 2019 a 14 de março de 2021 

Deputado Luiz Fernando T. Ferreira 

15 de março de 2021 a 14 de março de 2023 

 

GABINETE DA LIDERANÇA 

Chefia de Gabinete 

Genilson Silva 

15 de março de 2019 a 14 de março de 2021 

Thiago José Maria 

15 de março de 2021 a 14 de março de 2022 

Helen Paduletto Fígaro 

15 de março de 2022 a 14 de março de 2023 
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Coordenação 

Alberto Vasquez 

 

Secretaria 

Jacqueline Cria (Jacq) – Secretária 

Sandro de Melo (Sandrão) – Suporte 

 

Administração e Suporte 

Altair Miguel – Suporte 

Jean Carlos – Estagiário 

Mário Villar – Administração 

Samuel dos Santos – Suporte 

Sérgio Ramos (Serginho) – Informática 

 

Assessoria 

(2021-2022) 

Finanças, Jurídico e Plenário 

Carolina Pereira – Estagiária 

Cláudio Grandmaison – Jurídico 

Cleonice Coelho (Cleo) – Jurídico 

Emílio Lopez – Finanças 

Rita Brambilla – Plenário 

Tânia Barros – Plenário 

Ulisses Correia – Jurídico 
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Temática 

Ailton Azevedo – Mobilidade e Transportes 

Alberto Vasquez – Agricultura e Desenvolvimento Agrário 

Edison Silva – Administração Pública, Defesa do Consumidor e Esportes 

Edmundo Oliveira – Saúde 

Karin Lucas – Educação 

Rildo Marques de Oliveira – Direitos Humanos e Segurança Pública 

Salvador Khuriyeh – Infraestrutura e Desenvolvimento Regional 

Tião Soares – Cultura 

 

Consultoria 

Odette Carvalho – Energia 

Ricardo Guterman – Meio Ambiente 

 

Comunicação e Imprensa 

Fernando Caldas 

Katia Passos 

Marisilda Silva 

Rosário Mendez 

 

COLABORARAM PELOS MANDATOS 

 

Alfredo Buso – mandato do deputado Luiz Fernando T. Ferreira 

Carlinhos Almeida – mandato do deputado Emidio de Souza 

Claudia Vieira – mandato do deputado Paulo Fiorilo 

Edmundo Oliveira –mandato do deputado José Américo 
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Fábio Cleiton Alves dos Reis – mandato do deputado Dr. Jorge do Carmo 

José Rocha Cunha – mandato da deputada Professora Bebel 

Karin Lucas – mandato da deputada Professora Bebel 

Lauana Simplicio Pereira – mandato do deputado Paulo Fiorilo 

Miguel Biazzo Neto – mandato do deputado Luiz Fernando T. Ferreira  

Odette Carvalho – mandato da deputada Márcia Lia 

Pedro Boffi de Fillipi – mandato do deputado Teonilio Barba 

Roberto Santos – mandato do deputado Luiz Fernando T. Ferreira  

Tatiana Lima Sarmento Panosso – mandato do deputado Enio Tato 

Ricardo Guterman – mandato do deputado Maurici 

Wilson Levy – mandato da deputada Professora Bebel 


