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Boletim 18-08-2017 - Considerações sobre o PL 367-2017 – Plano de Desestatização no Município de S. Paulo.
01) Pergunta aos Vereadores:
As Audiências Públicas são para debater o texto 
do PL 367-2017 ou somente os anexos?
- Vamos falar sobre FUNDOS?
A essência do PL 367-2017 está na criação de 
um fundo de investimentos, na contratação de 
empréstimos dando como garantias valores 
fictícios sobre futuras arrecadações das 
“concessões”.
Note-se que o PL 367 não fala sobre quem vai
controlar ou fiscalizar este fundo.

02) PL 367-2017 - Artigo 4º, parágrafo 2° 
As  parcerias  referidas  no  §  1°  deste  artigo
incluem  a  contratação  de  financiamentos,
realização  de  operações  nos  mercados
financeiros  e  de  capitais,  constituição  de
fundos  de  investimento,  celebração  de
contratos  envolvendo  derivativos,  gravação
com ônus real de bens,  bem como quaisquer
outras oportunidades de negócio estratégicas. 

03) O Mapa da Mina de Ouro:
- Criação de um Fundo de Investimentos
- Gravação com ônus real de bens
(pegar um financiamento dando um bem em garantia)
-  Venda  de  Títulos  Derivativos (aplicações
financeiras que "derivam" de outros valores)
- Pegar o dinheiro agora e gastar como quiser
(as  gestões  futuras  é  que  vão  pagar  a  conta
principal e os juros abusivos).

04) Títulos falsos da gestão Maluf-Pitta
85% da Dívida Pública paulistana tem origem na 
falsificação de títulos precatórios
Lançaram títulos no valor de R$ 600 milhões, 
mas arrecadaram apenas R$ 300 mi
Em 2000, a dívida já estava em R$ 11 bi
Até 2016 pagamos R$ 22 bilhões e o valor da 
dívida apagar estava em R$ 54 bilhões
Houve uma renegociação e a dívida a pagar 
ficou em R$ 30 bilhões

05) Caso PBH-Ativos (de Belo Horizonte)
A lei municipal 10003/2010, de Belo 
Horizonte/MG, criou a empresa PBH-Ativos S/A, 
onde os ativos (imóveis e créditos a receber) da 
prefeitura servem par lançar títulos no mercado e
antecipar receitas.
Lançaram títulos no valor de R$ 880 milhões e 
arrecadaram R$ 200 milhões, com juros de 
23% ao ano.
Uma CPI apura as irregularidades, inclusive a 
violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 
qual proíbe a antecipação de receitas.
(Convidar a Auditoria Fiscal Eulália Alvarenga)

06) Caso Operação Urbana Água Espraiada
Sem o devido controle, os recursos do fundo são
desviados da sua finalidade.
- Arrecadaram: R$ 2,9 bilhões (leilão) + R$ 958 
mi (juros). Mas só Gastaram R$ 2,8 bilhões (*)
- Os R$ 600 mi só dá para finalizar as obras.
- Dizem que o dinheiro já acabou...
- Só construirão 1200 das 4 mil moradias;
- Foram R$ 320 milhões na ponte estaiada;
- R$ 420 milhões nas obras da Chucri Zaidan;
- Só R$ 178 milhões em moradias...
- E torraram R$ 174 milhões em comissões para
a SPObras e para SPUrbanismo 

07) Valores dos Serviços (anexo PL 367)
1. Sistema de bilhetagem = R$ 106,7 milhões
2. Mercados e sacolões = R$ 90 milhões
3. Parques e praças = R$ 180 milhões
4. Remoção de veículos (já é) = R$ 13 milhões
5. Compartilhamento de bicicletas = R$ 15 mi
6. Mobiliário urbano (já é concessão)
- Relógios =R$ 389 milhões
- Pontos de Ônibus = R$ 573 milhões
- publicidades em banheiros, bancos, lixeiras,
paraciclos, bicicletários e placas de 
sinalização de ruas. (Valores desconhecidos)

08) De onde tirar os recursos?
1) Suspender o pagamento da ilegal dívida 
pública (teve origem nos precatórios falsos):
- Economia de R$ 1,6 bilhão por ano;
2) Suspender o desvio das verbas do ensino que
estão sendo ilegalmente usadas para pagar 
aposentados. 
- Economia de R$ 1 bilhão por ano
3) Usar o dinheiro da Operação Urbana Água 
Espraiada (rendimento dos juros) para 
construção de moradias e equipamentos sociais.
- Economia de R$ 900 milhões.

(*) A SPUrbanismo disse que precisa aprovar o PL 722/2015 (mais R$ 2,7 bilhões) para finalizar a Operação. 
Conclusão: Considerando que não existe necessidade de uma nova lei para fazer licitações (privatização ou
concessão), conclui-se que o objetivo do PL 367/2017 é criar o Fundo (exigência da Lei Federal 4320/1964).
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