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Nos últimos anos, o Brasil assistiu a um imenso, desnecessário e oneroso crescimento 

da máquina pública. Este crescimento se deu, em especial medida, em cargos políticos e de 
confiança. No plano federal, o número de ministérios chegou a beirar absurdas quarenta pastas 
diferentes. No plano municipal, em especial na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, 
também houve inchaço indevido do número de secretarias, sendo que a maior parte delas não 
possui razão de existir, o que denota o patente aspecto político de sua criação. 

É necessário que este tipo de abuso seja coibido, criando-se norma que permita ao 
Poder Executivo a gestão eficiente do Município, sem extrapolar um número máximo razoável 
de secretarias. 

Mas não é só! A população brasileira como um todo e, em especial desta cidade, 
padece diariamente com a aberrante carga tributária imposta a todo cidadão, sendo-lhes 
tolhido boa parte de seu trabalho para suportar com os acachapantes gastos públicos. 

Indiscutivelmente despesas e gastos empenhados com a manutenção de secretarias, 
bem como de seus quadros, poderiam ser melhor aplicados e utilizados pela sociedade se 
revertidos em políticas públicas diretas para a população, ao invés de sua utilização para 
manutenção o apático aparato estatal. 

Hoje a municipalidade suporta um gasto enorme com a manutenção de suas 
secretarias, o que claramente onera exaustivamente o pagador de impostos, especialmente 
pela desnecessidade de sua manutenção. 

Apenas a título de exemplo, a Secretaria da Cultura poderia claramente ser fundida 
com a Secretaria de Educação, ao turno que a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania 
pode fazer parte da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Há que se destacar que hodiernamente o descrédito da população com a classe 
política se dá principalmente pelo distanciamento dos agentes políticos e suas atitudes para 
com os anseios da sociedade, especialmente quanto a implantação de políticas de 
austeridade. 

Sobremaneira, a aprovação da presente medida trará uma economia imediata 
considerável, sendo que tal montante poderia ser prontamente revertidos em políticas de 
reforma tributária, incentivos fiscais e/ou investimentos em áreas essenciais, como saúde, 
educação e segurança. 

Para atingir este fim, proponho aos eminentes colegas o seguinte projeto de emenda à 
Lei Orgânica, que limitará o número máximo de secretarias a 12 (doze). Este número é mais do 
que o suficiente para administrar o Município e impedirá novos inchaços às custas do dinheiro 
público. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2018, p. 132 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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