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Qual a dívida atual do Estado e de que forma está estru-

turada?
Em 31 de dezembro de 2014, a dívida total do Estado, em 

valores nominais, era de R$ 54,7 bilhões. Era constituída da 
seguinte forma: R$ 45,0 bilhões, a dívida com a União, Intra-
-limite; R$ 0,8 bilhão, a dívida com a União extra-limite; R$ 
5,4 bilhões, a dívida externa; e R$ 3,5 bilhões, BNDES e CEF.

Quais as prioridades a serem enfrentadas pela Secreta-
ria nesse momento de endividamento do Estado?

Nós temos que fazer com que o setor público volte a ser 
um ente importan-
te na formulação de 
políticas para o RS e, 
ao mesmo tempo, que 
ele consiga retomar o 
seu papel indutor do 
desenvolvimento. E 
vamos lutar para que 
o Rio Grande do Sul 
tenha sua economia 
equilibrada, com um 
mínimo de condições 
de equilíbrio fiscal, 
para poder cumprir 
esse papel. A nossa 
área é de planejamento de Governo. A minha preocupação 
maior neste momento é que o Estado tenha bons projetos para 
encaminhar tanto ao Governo Federal quanto aos órgãos inter-
nacionais, buscando atrair recursos. 

Serão necessários novos empréstimos para buscar um 
ambiente mínimo de desenvolvimento e crescimento do es-
tado?

Nós temos vários caminhos a percorrer. Não poderemos 
abrir mão de financiamento, num primeiro momento, mas te-
mos que ter, também, perspectivas estruturais em relação ao 
estado. Venho tendo reuniões com o Departamento de Capta-
ção da Secretaria para conhecer melhor a realidade de recursos 
e tratativas que se encontram em andamento e que poderão, em 
breve, vir para o Rio Grande do Sul.

E, com relação às conversações com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), que se 
encontram em andamento? 

Estamos analisando as tratativas em andamento e vamos dar 
continuidade a essas negociações, no sentido de trazer esses re-
cursos o mais rapidamente possível para o Rio Grande do Sul. 


