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Príncipe Harry abdica investir  

 em São Caetano do Sul.  

Ois é josé, d'eu P
ruim. Caso não sai-

ba, o príncipe sabe 

onde investir. O 

jeito foi se endividar 

com os colombia-

nos, né.  

 

A quem importa o 

quanto a Corte gasta 

por aí? Quem é o 

mais interessado?  

 

Sinhô, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, a 

Corte de São Caetano d’Thiene é proporcionalmente a 

mais cara de todas.  

Why sô? Como o Coro vai comer se o arroz tá 40 conto, 

sem contar o quinto que voz cabe.  

O Coro é formado por mais de 150mil pessoas. Distribuí-

das em 15Km
2
, 10mil pessoas por Km

2
. 

A Corte contém 19 nobres eleitos democraticamente pelo 

Coro, correspondendo a 1,2 nobres vereadores para 10 mil 

habitantes. Distribuídos no espaço, dá um vereador por 

800m
2
.  

Se considerarmos que um ser humano normal caminha à 

velocidade média de 5km/h: em menos de 20minutos é 

possível o nobre Vereador percorrer o espaço territorial 

que ocupa na Cidade.  

Relembrando que a maioria dos registros de atividade le-

gislativa são relacionados à Ronda e Poda de Árvore.  

Os nobres vereadores de São Caetano custam ao Coro mu-

nicipal quase R$ 8mil por dia; é a Corte mais cara entre 

todas. Sobra vereador por 1m
2
, na região é a segunda cida-

de com mais nobres vereadores por habitantes.  

Na edição anterior 36 do jornal O Tamoyo ficou claro que 

a segurança na Cidade é a maior preocupação dos nobres 

vereadores. 

 

Apesar de ser a Corte que mais custa ao Coro, garante que 

o Coro sobreviverá para pagar o programa “Minha Casa 

minha Dívida”.  

As muié seria bom avisá-las para não ir pros lados de lá da 

fronteira ABC. Do lado de lá tem muitos indiogentes. En-

quanto em São Caetano a Taxa de Homicídios de Mulheres 

era de 1/100mil habitantes até 2014, do lado de lá das anti-

gas fronteiras originais da região, falta à nobre Corte um 

olhar mais generoso ao feminino.  

As debutantes podem tirar o cavalinho da chuva
1
. A união 

do Príncipe Harry com a plebéia parece financeiramente 

sólida, lhes garantindo abdicar da herança da Coroa. Esti-

ma-se que o patrimônio do casal ultrapassa os R$ 160 mi-

lhões.  

Ainda não está claro como Príncipe e a Plebeia vão se 

sustentar. Se não fizerem nada além de viver parasitaria-

mente de renda, considerando a taxa mais baixa dos juros 

no Reino Unido, de 0,75% ao ano, poderiam receber R$ 

1,2 milhão ao ano em rendimentos.  

Por dia cada parte do casal Real em comunhão de bens, 

disporá de pouco mais de R$ 1.600,00 cada.  

Em São Caetano do Sul cada nobre vereador custa ao 

Coro municipal mais de R$ 7.800,00, quase cinco vezes o 

valor de um príncipe de verdade.     

                                                           
1 Ilustrada, FOLHA DE S. PAULO, p. 42, 5º caderno. Domingo, 20 de fevereiro de 1983. 
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Saúde dos investimentos da Realeza. 
O Príncipe Harry que já teve experiência profissional como 

auxiliar administrativo na África, cogitou passar a lua de 

mel na Bahia, no entanto a Meghan teve um acesso de 

ciúmes e armou o barraco lembrando suas origens. Direitos 

iguais na bahia é meu rei pra cá, meu rei pra lá, no forró 

todo mundo é rei, não ía dar certo. Resolveram ir pra Cali-

fórnia, pois Harry gosta de surfar.  

Os investimentos na criação de animais de estimação bom-

bou. Estourou a Topic
2
. Um dia antes do Decreto Pande-

monium
3
 no paíz, foi protocolado pedido de registro para 

oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).  

Na última sexta feira, 11 de setembro, que dia! O IPO da 

Petz levantou R$ 3,03 bilhões, a 12ª maior oferta do ano, 

Karaí do céu. A empresa tá valendo R$ 51,0E+08 de doses 

de pinga a R$ 1,00. Só não leva quem não quer, mas que é 

barato é!  

Don't count your chickens before they hatch. 
Um levante Rebelde eclodiu no Norte do Continente Ame-

ricano. Até junho a Guarda Nacional não havia sido envia-

da a todos os territórios. Alguns estão por si. Na França 

qualquer coisa eles queimam carros!  

 

O que fazer para não afundar na política de desencanto do 

mundo? Este projeto civilizatório decadente, sangrento e 

mortal. É cada vez maior a distância sentimental e econô-

mica entre os nobres e os menos abastados indiogentes.  

                                                           
2 https://www.istoedinheiro.com.br/petz-estreia-na-b3-com-cachorro-tocando-sino-e-e-

avaliada-em-r-51-bilhoes/ 
3 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19 

Clara evidência Transparência Opaca 

Dívida Pública.  

Lá vem chumbo grosso no lombo do cidadão. Chegamos 

ao primeiro mundo, cidade global, inteligente, monitorada, 

endividada, gentrificada. Enquanto isso os nobres vereado-

res continuam agindo como se estivessem numa cidadezi-

nha isolada do interior, com velhos hábitos, clientelistas, 

coronelistas, arcaicos; trocando voto por favores.   

Praticamente não há registros da atividade legislativa rela-

tivos à Dívida Pública do município. O pouco divulgado 

pelo pode Executivo é o mínimo exigido pela Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal (LRF) e alguns PowerPoint da presta-

ção de contas da Secretaria de Fazenda.  

Não há informações sobre as cláusulas contratuais, prazos, 

taxas, juros, serviço da dívida, nada. Não é possível relaci-

onar a qual projeto/programa de governo as dívidas estão 

relacionadas.  

A prefeitura de São Caetano não disponibiliza os relatórios 

da LRF consolidados. Para o cidadão ter acesso todos os 

dados do relatório são necessários infindáveis links, conta 

a conta, linha a linha. É claramente uma estratégia de im-

pedir que o cidadão tenha acesso às contas públicas.  

Saldo da Dívida Consolidada  

No entanto a prefeitura é obrigada a seguir as Leis Fede-

rais, sendo assim, com defasagem de poucos meses, os 

dados consolidados podem ser acessados no Tesouro Naci-

onal.  

Conforme a STN o saldo da Dívida Consolidada no pri-

meiro quadrimestre de 2020 foi de R$ 251,4 milhões
4
, dos 

quais 83% são dívidas de precatórios, restando cerca R$ 

34 milhões de dívidas relacionadas a Projetos de Desen-

volvimento.  

Dívida Consolidada de São Caetano do sul 29/05/2020 

 

                                                           
4 Fonte: 

http://portaldacidadania.saocaetanodosul.sp.gov.br/uploads/Audi%C3%AAncia%20P%C3%

BAblica%20Primeiro%20Quadrimestre%202020.pdf 
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As bases da STN também contém os registros das opera-

ções de crédito deferidas e ativas, consolidadas na tabela 

abaixo. 

Operações de Crédito de São Caetano do Sul 

(ago/2020) 

 
Fonte: https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/operacoes-de-

credito-de-estados-e-municipios acesso em 22/08/2020 

 

Dívida Pública Interna  

Atualmente são 16 operações de crédito de Dívida Inter-

na registradas na STN (Secretaria do Tesouro Nacional). A 

Caixa é credora de 56% destas operações, seguido pelo 

BNDES com 3 operações, sendo estas as com o maior 

valor médio de todas as operações de crédito interno. O BB 

é o menos representativo entre os credores com apenas 

duas operações de R$ 5 milhões.   

 

Atualmente São Caetano do Sul tem R$ 500,00 milhões em 

operações de crédito registrados na STN. Considerando o 

dólar a US$ 5,20, a dívida externa a em fase de negociação 

com a CAF representará um aumento de 100% da dívida 

por operações de crédito.  

Também no Tesouro Nacional com apenas cinco cliques 

foi possível baixar os relatórios da LRF para todos os mu-

nicípios brasileiros de uma só vez. Aí ficou fácil; a tabela 

abaixo apresenta um exercício de como ficará a Dívida 

Pública de SCS incluída a Operação de Crédito Externo 

com a CAF.  

 

Dívida EXTERNA Pública 

Considerando tudo o mais constante, o acréscimo da Ope-

ração de Crédito Externo aumentará o nível da dívida 

(DCL/RCL) em 339% em relação ao período anterior, 

equivalendo à redução de 16% da Capacidade Potencial 

de Endividamento do município.  

Destaca-se a Dívida Externa Pública com a CAF em 

agendamento (pipeline) de negociação com a SE-

AIN/MinEcon Secretaria de Assuntos Internacionais do 

Ministério da Economia), se aprovada no Gov. Federal 

reduzirá consideravelmente a Capacidade Fiscal do muni-

cípio.  

Sobre a dívida externa do município não há um único 

registro de atividade legislativa dos vereadores de São 

Caetano do Sul. Não se sabe como aprovaram. Um em-

préstimo externo deve ser aprovado nas Câmara de Verea-

dores, constar nas leis orçamentárias. Assinou e não leu? 

Tem a digital na caneta e não tem no teclado? Trabalha a 

moda antiga neste caso? Tá viajando correndo atrás de 

passarinho? De fato, não consta no PPA vigente
5
, confor-

me foi verificado a previsão de Receita de Operações de 

Crédito é de somente R$ 9,5 milhões.  

“Não há informações sobre as cláusulas contratuais, pra-

zos, taxas, juros, serviço da dívida, nada. Não é possível 

relacionar a qual projeto/programa de governo as dívidas 

estão relacionadas.  

Fim de ano, festas chegando, no dia 11/12/19 foi aprovada 

a lei que autoriza o município a contratar operação de cré-

                                                           
5
 Lei n. 5.563, Anexo I, Fontes de Financiamento dos Programas 

Governamentais. Especificação 2.1.0.0.00.0.0.0.00.  

https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/operacoes-de-credito-de-estados-e-municipios
https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/operacoes-de-credito-de-estados-e-municipios
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dito externo com a CAF (Corporação Andina de Fomento). 

Logo no início da Pandemia Covid-19 no dia 27 março, 

com todos em vereadores em homeoffice, o prefeito pro-

mulga uma lei alterando a lei original e não se vê um pio, 

um registro no sistema legislativo.  

Somente com intensa procura em redes sociais e jornais de 

segunda categoria é possível ter noção da destinação do 

recursos advindos da empréstimo com a CAF.  

A dívida com a CAF no montante de R$ 280 / US$ 50 

milhões é destinada ao Programa Municipal de Inovação 

e Saneamento Ambiental, com o objetivo de melhorar as 

condições do meio ambiente da cidade, constituído por 

um conjunto de intervenções dividas entre: 

 Sistema de abastecimento de água,  

 Esgotamento sanitário,  

 Drenagem,  

 Energia solar,  

 Gestão de resíduos sólidos,  

 Gestão ambiental,  

 Sustentabilidade, 

 Mobilidade urbana, 

Questiona-se qual a necessidade deste empréstimo? Nos 

principais Planos de longo prazo vigentes no município, 

aprovados em lei, disponíveis no site da prefeitura, não se 

encontra uma linha referente à necessidade de endivida-

mento externo.  

Percebe-se que a atual gestão não deu continuidade aos 

Planos de Longo Prazo definidos na gestão anterior nos 

Planos municipais de Desenvolvimento Econômico 

2016/2025, Saneamento Básico aprovado em 2010, Gestão 

de Resíduos sólidos de 2013 e o plano de PPPs (é um ab-

surdo, não há nenhuma informação disponível sobre parce-

rias. Isso é parceria pros primos).  

O RISCO da próxima gestão não dar continuidade às 

diretrizes originais do programa com a CAF é considerá-

vel. Inclusive a atual gestão após três meses da aprovação 

da Lei original. Foi aprovada no apagar das luzes em 

11/12/2019 e alterada poucos dias após o início da pande-

mia COVID-19 em 27/03/2020, sem debate, com aprova-

ção virtual dos vereadores.  

Sabe-se que a capacidade de planejamento, gestão e execu-

ção do município não é das melhores, muitas obras cons-

tantemente (talvez todas) sofrem atrasos e recebem aditi-

vos no valor do contrato. Longa história, não é de hoje e 

seria leviandade não reconhecer os benefícios à capacidade 

de gestão adquiridas com os programas federais PMAT, 

PNAF-M de modernização da gestão pública.  

Pode-se dizer que a experiência adquirida em operações de 

crédito anteriores capacitou o município a subir de nível e 

participar do Mercado de Crédito Global.  

Avaliações de Risco de Investimento               

de São Caetano do Sul.  

A cidade aparece pela primeira vez em relatórios internaci-

onais de análise de risco em 2008. A Austin Rating atribu-

iu nota A2b (A+ estável). Para o investidor importa que o 

município cumpra a LRF, tenha pouca dívida, tenha vigo-

roso aumento das receitas de impostos..., pesando contra a 

decisão de investir a alta dependência da arrecadação pró-

pria, a falta de investimentos para escoar a produção e 

pouquíssimas áreas livres para novos negócios
6
.  

A STN atribui o conceito B (mediano). O Banco do Brasil 

elevou a nota de C(2016) para A(2017). A CAIXA elevou 

de D para BBB. 

De acordo com o prefeito, apenas cumprir os contratos das 

dívidas anteriores e dar um choque de gestão. Segundo o 

Secretário de Fazenda municipal reduzir as despesas de 

custeio (pois de pessoal aumentou) e aumentar a eficiência 

na cobrança de impostos, permite que o município vá pro-

curar dívida no mercado financeiro sem a necessidade de 

aval da União, agilizando em muito a tramitação do negó-

cio
7
.  

 

 

                                                           
6 https://exame.com/economia/as-cidades-brasileiras-que-tem-nota-de-risco-de-dar-inveja-a-

europa/ 
7 https://www.abcdoabc.com.br/sao-caetano/noticia/prefeitura-sao-caetano-tem-melhor-

avaliacao-financeira-abc-68455 
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