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Nos dias 25 e 
26 de novembro 
aconteceu no Ins-
tituto do Legisla-
tivo Paulista (ILP) 
o curso “Conse-
lho Tutelar – Te-
oria e Prática na 
Defesa dos Direi-
tos das Crianças 
e Adolescentes”, 

voltado para os conselheiros tutela-
res que foram escolhidos nas eleições, 
que acorreram em outubro de 2019, em 
todo o Brasil. Essa eleição ficou popu-
lar por haver uma forte oposição entre 
os candidatos. O número de eleitores 
foi maior que o esperado. Em algumas 
cidades aconteceram casos de fraudes 
nas urnas e houve novas eleições.

Nos dois dias de curso aconteceram 
diversas discussões entre os alunos. O 
palestrante responsável foi o advogado 
Marcelo Nascimento que no momento 
se dedica ao curso de Extensão em Di-

reitos da Criança e do Adolescente com 
enfoque na Violência Doméstica. Além 
disso, ele também é Presidente da Asso-
ciação Paulistana de Conselheiros e Ex-
Conselheiros Tutelares de São Paulo e 
Vice-Presidente da Associação Nacional 
de Ex-Conselheiros e Conselheiros da 
Infância. Segundo ele, essa formação é 
reconhecida pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e pela legislação 
como de extrema importância.

Não são apenas os conselheiros que 

precisam da formação, mas também toda 
a rede envolvida. Esses precisam reconhe-
cer e saber enfrentar todas as formas de 
violações e violências contra as crianças 
e adolescentes. O advogado Marcelo disse 
durante a palestra que o ECA é o guia do 
conselheiro e nele as dúvidas podem ser 
sanadas. O ECA foi reconhecido em julho 
de 1990 pela Lei nº 8.069 e deixa claro 
as questões sobre a proteção integral da 
criança e do adolescente.
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Sala de aula do ILP com os alunos durante a palestra

Continuação da primeira página 

Os direitos previstos no ECA são referen-
tes: à vida, saúde, alimentação, educação, 
esporte, lazer, profissionalização, cultura, 
dignidade, respeito, liberdade e à convivên-
cia familiar e comunitária. E ainda destaca 
que nenhuma criança ou adolescente pode 
ser objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, cruel-
dade e opressão. E cabe à família, à socieda-
de e ao Estado zelar por tudo que é previsto.

Marcelo explicou ainda, que a função do 
conselheiro tutelar na cidade de São Paulo é 
exercida de forma colegiada com os cinco con-
selheiros de cada região da cidade e sua função 
é zelar pelo cumprimento dos direitos da crian-
ça e do adolescente. “Nós comparamos o con-
selho tutelar ao PROCON da criança, ou seja, 
é aquele serviço que vai cobrar que todos funcionem”, disse 
o advogado. Isso significa que o conselho vai cobrar da famí-
lia, da sociedade e do estado, e quando algum desses falhar, 
eles irão apontar, e na necessidade, representar ao judiciário, 
para que o direito dessa criança ou adolescente seja preser-
vado e restaurado.

A turma que participou da formação, foi bastante eclética 
tanto com relação ao seu posicionamento, quanto à sua origem, 
tivemos representantes de vários municípios, tais como: São 
Paulo (SP), Cordeirópolis (SP), Jundiaí (SP), Itu (SP) e tantos ou-
tros. Para Marcelo essa diversidade é muito importante, pois as-
sim, existe uma pluralidade de ideias e experiências. “Eles saem 
daqui com a certeza de que temos que ser como Paulo Freire 

ensinou”, apontou o palestrante. Paulo Freire foi um educador e 
filosofo brasileiro que trouxe a ideia da troca de saberes, isto é, 
não há saber menor ou maior, mas saberes diferentes.  

Para Marcelo essa diversidade de ideias é o primeiro passo 
para se prepararem antes de assumirem a missão de conselheiros 
tutelares a partir de 10 de janeiro de 2020. Ele ainda destacou 
que o processo de escolha, a cada nova eleição, vem sendo for-
talecido e a população cada vez mais se dispõe a participar. Exis-
tem também grupos mais organizados que fazem campanha e 
chamam as pessoas para a votação. Mesmo assim ainda há a ne-
cessidade de fortalecer a legislação brasileira e regulamentar o 
processo de escolha dos conselheiros tutelares. O mandato dura 
quatro anos, portanto, a próxima eleição só acontece em 2023.
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Texto e fotos: Bianca Santos

Na tarde do dia 4 
de novembro aconte-
ceu a palestra “Blo-
ckchain e segurança 
de dados”, penúlti-
mo evento deste ano a integrar o Ciclo ILP + FAPESP de Ci-
ência e Inovação, parceria com objetivo de realizar eventos 
de divulgação científica dirigidos à sociedade, legisladores, 
gestores públicos e outras pessoas interessadas. O seminário 
aconteceu no Auditório Franco Montoro, dentro da Assem-
bleia Legislativa. 

Criado em 2008 para dar suporte ao comércio de cripto-
moedas, o blockchain hoje é usado em várias aplicações. 
Transações e operações na produção e distribuição de pro-
dutos agrícolas e na indústria de alimentos, por exemplo, já 
são registradas digitalmente. O blockchain permite conhecer 
a ordem dos eventos e dá validade às transações. Rastrea-
bilidade, segurança e imutabilidade dos dados são aspectos 
centrais dessa ferramenta, cujo funcionamento ainda é pou-
co conhecido.

A mesa de abertura contou com a presença do deputado 
Ricardo Melão (NOVO), Vinicius Schurgelies, diretor presi-
dente do ILP, e Carlos Américo Pacheco, diretor presiden-
te da FAPESP. O deputado falou do assunto com admiração. 
“Muitos dizem que Blockchain é a grande revolução de tec-
nologia depois da internet”, comentou. A palestra teve iní-
cio com uma breve apresentação de Pacheco, que exibiu um 
vídeo institucional sobre as pesquisas e projetos educativos 
e tecnológicos associados à fundação.

Em seguida, apresentaram-se os palestrantes convidados: 
Marcos Antônio Simplício Junior, da Escola Politécnica da USP, 
Percival Lucena, do IBM – Research Brasil, Alexandre Melo Bra-
ga, do Instituto de Computação da Unicamp e o pesquisador 
José Ricardo de Oliveira Damico. Os palestrantes abordaram 
temas como Blockchain e suas aplicações, rastreabilidade na 
cadeia de alimentos no varejo e segurança de dados.

O primeiro a assumir o microfone foi Marcos Antônio, que 

explicou o funcionamento do Blockchain e abordou o assun-
to como a transação monetária, a verificação de saldo em 
compras e a autoridade de carimbo, ou seja, a entidade que 
garante o tempo em que as coisas ocorrem. “O blockchain 
agrega várias tecnologias distintas. Ele tenta garantir a or-
dem relativa dos elementos”, afirmou.

Em seguida, José Ricardo tratou das aplicações do blo-
ckchain, como no cenário do agronegócio e a utilização de 
smart contracts, protocolos criados após as criptomoedas e 
com o objetivo de facilitar a negociação de um contrato. “A 
grande propriedade do blockchain é a imutabilidade. Uma 
vez que a transação acontece ela fica registrada para sempre 
e isso dá confiança para quem usa essa tecnologia”. 

Percival Lucena complementou ao reforçar a importância 
do uso do blockchain também pelo Estado. “É claro que para 
a iniciativa privada faz sentido você montar esse consórcio de 
empresas e conectá-los através de uma rede de blockchain. 
O governo desenvolve sistemas para suas atividades e fins, 
mas estamos falando de uma rede. Da mesma forma que não 
faz sentido para o estado fabricar uma internet específica 
para as atividades do estado, é fundamental que ele partici-
pe das redes de blockchain”.

Por fim, Alexandre Melo Braga falou sobre a segurança de 
dados e sua perspectiva sobre o futuro das redes.  “Nós ain-
da estamos na adolescência da blockchain, o futuro vai ser 
muito interessante. Eu aposto muitas fichas nos protocolos 
mais avançados, de preservação e privacidade, que vão le-
var a segurança de dados para um outro nível”. Ao final da 
palestra, o público fez uma rodada de perguntas e levantou 
questões sobre o papel do governo, o viés político do blo-
ckchain e a manutenção do sistema.

ILP + Fapesp: Palestra aborda Blockchain 
e segurança de dados

Marcos Antônio Simplício Junior, José Ricardo de O. Damico, Percival Lucena, Carlos Américo Pacheco e Alexandre Melo Braga

3

inicius Schurgelies e Ricardo Melão (NOVO)

Público presente durante a palestra



1

Silvio Serrano, Mariana Stuart, Julio Comparini, Álvaro Gonzaga e Eduardo Suplicy

Texto: Priscila Ferreira
Foto: Laysla Jacob e   
         Sérgio Galdino

“Direitos huma-
nos na prática: 20 
anos do Escritório 
Modelo Dom Paulo Evaristo Arns”, da Faculdade de Direito 
da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) foi um even-
to de comemoração idealizado pelo advogado e doutor em 
filosofia, Silvio Serrano e pelo advogado Julio Comparini e 
promovido dia 1 de novembro, pelo Instituto do Legislativo 
Paulista (ILP) no auditório Teotônio Vilela da Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo (ALESP).

Atuando há 20 anos na defesa dos Direitos Humanos e em 
prol de comunidades em situação de 
vulnerabilidade social, o evento foi 
aberto pelo presidente do ILP, Vinicius 
Schurgelies, e na sequencia os pales-
trantes convidados contaram um pou-
co da trajetória dessa instituição.

O coordenador do escritório mode-
lo, o advogado Alvaro Luiz Travassos 
de Azevedo Gonzaga, resumiu os tra-
balhos desenvolvidos. “Esse ano esta-
mos festejando o escritório modelo, e 
cada vez buscando apresentá-lo mais 
para a comunidade. O objetivo do es-
critório é, em parceria com determinadas instituições, como 
a Defensoria Pública, prestar assistência jurídica gratuita às 
pessoas que não têm como pagar um advogado. Damos esse 
suporte, e também temos a assistência jurídica para deter-
minadas comunidades, que são as tutelas coletivas. Ques-
tões relacionadas à habitação, educação e transportes, que 
envolvem uma coletividade, nós também propomos determi-
nadas medidas judiciais”, contou.

“Esse escritório carrega o nome do Dom Paulo Evaristo 

Arns, e conta hoje com uma equipe de mais de 70 colabora-
dores envolvidos neste trabalho, mais de sete mil processos 
no contencioso, e mais de 54 comunidades atendidas além 
destes processos. Realmente trata-se de um trabalho muito 
importante, que precisa ser cada vez mais conhecido pelas 
pessoas”, concluiu o coordenador.

A advogada Mariana Battochio Stuart também palestrou 
durante a tarde sobre as atividades desenvolvidas pelos vo-

luntários. “Temos três frentes. Uma 
é a da tutela coletiva, para assuntos 
coletivos jurídicos, e atuamos direto 
nas comunidades. A segunda frente 
trata-se de demandas individuais, e 
nós tutelamos individualmente para 
pessoas físicas. A terceira vertente é 
nossa atuação em mediação. Ingressa-
mos no judiciário com ações, e ten-
tamos resolver conflitos de forma ex-
trajudicial. É um método alternativo 
de solução de conflitos. Buscamos o 
diálogo entre as partes, para que elas 

mesmas encontrem uma solução para aquele problema que 
trouxeram para a gente”, explicou Mariana.

O vereador Eduardo Suplicy (PT), também presente, lem-
brou uma época em nosso país marcada pelo esquecimento 
do que são os direitos humanos e o que eles representaram 
durante o governo militar. 

O Escritório Modelo é uma unidade da Faculdade de Direito 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), lo-
calizado na rua João Ramalho, 295 – Perdizes – SP, que tem por 

objetivo promover ativida-
des práticas aos estudantes 
do curso. O escritório, tem 
projetos multidisciplinares 
que garantem uma propos-
ta de atividades bastante 
abrangentes através de es-
tágio aos alunos, inclusive 
de outros cursos, como: as-
sistência social, psicologia, 
arquitetura e urbanismo, 
jornalismo, entre outros. 

Comemoração de 20 anos do Escritório 
Modelo Dom Paulo Evaristo Arns

Silvio Serrano, Mariana Stuart, Vinicius Schurgelies, Julio Comparini, Álvaro Gonzaga 
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Texto e foto: Gabriela Neves

Na manhã do dia 
4 de novembro acon-
teceu a 8ª palestra 
do Ciclo de Fundamentos do Marketing Político Eleitoral, o 
tema explorado foi a importância do Social CRM (Customer 
Relationship Management) e seu funcionamento na nova di-
nâmica das plataformas digitais. O palestrante foi o Dr. Ro-
drigo Gadelha, que já havia ministrado uma das aulas do 
curso, e é especialista em marketing político digital.

Rodrigo adaptou as técnicas de Social CRM para o So-
cial VRM (Voter Relationship Management). Antes do So-
cial VRM ele trabalhava com o VRM que é uma técnica de 
gerenciamento de relacionamento com eleitores voltada 
para o político e sua equipe. Já o Social VRM é voltado 
para os eleitores e é uma técnica mais nova. “Ao invés 
de falar como eu sou bom, vou perguntar o que o eleitor 
quer”, afirmou o especialista. 

O palestrante explicou que o candidato não precisa 
postar todos os dias nas redes sociais e sim criar estraté-
gias. Assim é necessário conhecer o seu eleitor, isso pode 
ser feito através de bases de dados, essa dará as infor-
mações de forma correta. A partir daí é preciso trabalhar 
a memória afetiva dos eleitores, por meio de histórias 
que esses se identifiquem. 

Para fazer os passos dados acima o candidato – e sua 
equipe – precisa criar uma Voter Persona, depois definir 
seus conteúdos, monitorar as reações geradas, analisar os 
resultados e gerar novas estratégias para o que não deu 
certo. Segundo Rodrigo assim é construído o mapa do elei-
tor, e é importante mirar na quantidade de votos necessá-
rios para ser eleito e não em ser um dos mais votados.

Ciclo de Marketing Político: Entenda importância 
do Social CRM para as campanhas eleitorais

Dr. Rodrigo Gadelha e público durante a palestra
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Texto: Priscila Ferreira - Fotos: Gabriela Neves

 
No dia 4 de novembro, aconteceu 

a 9ª palestra do Ciclo de Marketing 
Político. “Comunicação política no 
instagram - como se tornar influen-
te na era digital” foi o tema con-
duzido pela palestrante, consultora 
política e co-autora do livro “A arte 
da guerra na gestão”, Gisele Meter. 
O curso foi ministrado na Câmara 
Municipal de São Paulo e promovido 

pelo Instituto do Legislativo Paulista (ILP) em parceria 
com a Escola do Parlamento e o Núcleo de Avaliação Es-
tratégica (NAE).

As estratégias de marketing, de modo geral, estão 
cada vez mais voltadas à era digital e no marketing po-
lítico não seria diferente. A maior necessidade é estar 

onde o público está, nesse caso os 
eleitores. O Instagram tem se apre-
sentado como uma rede social em 
crescente desenvolvimento e onde 
os usuários cada vez mais interagem 
entre si. A plataforma cresceu 5 ve-
zes mais rápido que a do Facebook 
nos Estados Unidos, além de ter engajamento 3 vezes 
maior. Até a data do curso o tempo de uso estava em uma 
média de 55 minutos por dia contra 56 minutos do Face-
book, segundo Gisele.

O foco do evento foi o uso do Instagram como ferra-
menta política e englobou todos os estudos das palestras 
anteriores. Gisele explicou desde como utilizar os Sto-
ries, até como definir o texto da biografia do candidato 
e conseguir mais seguidores. O evento contou com a pre-
sença do diretor presidente do ILP, Vinicius Schurgelies e 
do coordenador pedagógico do ciclo, Gilmar Arruda.

Gisele Meter

Ciclo de Marketing Político: Político também é 
influencer na era digital
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Ciclo de Marketing Político: Inbound Marketing 
é tema da 10ª palestra

Texto: Bianca Santos - Foto: Priscila Ferreira

Dia 21 de novembro ocorreu mais 
uma palestra do Ciclo de Marketing Polí-
tico na Câmara Municipal de São Paulo. 

O tema desse 10º encontro foi “inbound marketing”, importan-
te ferramenta que está revolucionando a comunicação.

Para tratar desse assunto, o palestrante foi Gilmar Arruda, 
publicitário e organizador do ciclo conjuntamente com o ILP. 
Gilmar é estrategista de Marketing Político Eleitoral com es-
pecialização em publicidade e curso de extensão em marke-
ting político e propaganda eleitoral, ambos pela ECA-USP.

Inbound marketing pode ser traduzido como “marke-
ting de atração” e define-se como uma estratégia focada 
em atrair, converter e encantar o cliente. Nessa técnica, o 
cliente é o responsável por buscar a empresa ou o candidato. 
Isso se faz através de uma conexão com o público alvo que 
humaniza a relação entre as instituições e políticas com o 
cliente-cidadão.

Para Gilmar Arruda, o inbound marketing “é uma filosofia 
e estratégia de negócio que tem como pilar ajudar as pesso-
as”. Focando a ferramenta para o meio político, ele abordou 
a importância de criar relacionamentos entre o candidato e 
seus eleitores e mesmo com aqueles que ainda não declara-
ram seu voto.

Para ele, a técnica torna-se efetiva quando se humaniza 
a estratégia e cria-se relações personalizadas que entregam 
valor e resolvem problemas do público.

Gilmar baseou sua abordagem na visão da Hubspot, uma 
das principais empresas de Inbound marketing do mundo. 
Segundo essa visão, ele ofereceu pilares práticos da utiliza-
ção da ferramenta: SEO, marketing de conteúdo para atingir 
personas, redes sociais e ads, link patrocinado e automação. 
“A gente precisa entender o sentimento das pessoas. Se você 
não entende, está falando com público-alvo, não com perso-
nas. Hoje a gente precisa dar um passo adiante”, declarou.Palestrante e coordenador pedagógico do ciclo, Gilmar Arruda

Construir reputação e apresentar posicionamento, esse 
é o Facebook na comunicação política
Texto: Priscila Ferreira - Fotos: Bianca Santos

No dia 22 de novembro aconteceu o curso “Facebook para 
a Comunicação Política: aprenda a extrair o máximo da pla-
taforma”. Esse foi mais um evento do Ciclo de Marketing 
Político que já contou com outras palestras relacionadas a 
redes sociais e o mundo digital dentro da comunicação entre 
políticos e eleitores.

Todos os eventos foram promovidos pelo Instituto do Legis-
lativo Paulista (ILP), da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (ALESP), em parceria com a Escola do Parlamento, 
da Câmara Municipal de São Paulo e do Núcleo de Avaliação 
Estratégica (NAE). O curso foi ministrado pela publicitária e 
especialista em comunicação digital para marketing político, 
Natália Mendonça.

Segundo Natália, o Facebook foi criado como uma ferramenta 
com o objetivo de conectar pessoas e atualmente já conta com 
2,3 bilhões de usuários por dia. A palestrante explicou ainda 
como funciona o engajamento da rede e como os políticos, ou 
futuros políticos, devem agir diante de situações e comentários 
polêmicos. Ela trouxe uma lista de ferramentas importantes do 

Facebook e outras que podem ser incorporadas a ele para gerar 
engajamento e atrair eleitores. Mas Natália alertou, like não é 
voto. A própria publicitária fez uma pesquisa e comparou quan-
tidade de seguidores com quantidade de votos de alguns de 
seus clientes. Redes sociais são um intermédio para apresentar 
seu posicionamento e construir uma reputação.

O evento iniciou com a presença do coordenador pedagógico 
do ILP, Stanley Plácido, que deu boas-vindas aos presentes e 
representou o diretor presidente do ILP, Vinicius Schurgelies.

Palestrante Natália Mendonça e público presente ao fundo
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O ciclo de Marketing Político che-
gou à reta final com a antepenúltima 
palestra sobre estratégias políticas no 
WhatsApp. O evento aconteceu dia 29 
de novembro na Câmara Municipal de 
São Paulo e discutiu a ferramenta de 
comunicação mais popular do Brasil. 

Desde sua criação em 2009, o WhastApp passou por diversos 
processos e alterações e revolucionou a maneira como con-
sumimos informação. Atualmente é a segunda maior rede 
social do mundo e foi amplamente utilizada na última cam-
panha eleitoral no Brasil.

O palestrante da vez foi o jornalista João Paulo Borges, 
que possui mais de 10 anos de experiência em assessoria e 
comunicação política, institucional e empresarial. João Pau-
lo estudou a comunicação pelo WhatsApp por 3 anos e parti-
cipou da criação de canais de distribuição de informação por 
essa rede social.

“O brasileiro dorme e acorda no WhatsApp”, afirmou o 
palestrante. Segundo ele, 90% dos smartphones no Brasil 
possuem WhatsApp e o consumo de notícias por meio dele 
cresceu de 48% para 53% no país desde 2018. Ele também 

abordou a polêmica do 
uso da rede social para 
o envio maciço e ilegal 
de mensagens principal-
mente no período que 
antecedeu as eleições 
de 2018.

Para ele, a finalida-
de da rede resume-se 
em informação, rela-
cionamento, fideliza-
ção e mobilização. Ele 
explicou as várias ma-
neiras de comunicação 
que a rede oferece, 
como grupos, listas e 
status e a utilidade de 
cada uma. Entre elas, 
a lista de transmissão ganhou destaque, pois apenas con-
vidados que possuem o seu contato adicionado no tele-
fone recebem a mensagem de transmissão. “A mensagem 
chega como se fosse individual, por isso esse é o ouro do 
WhatsApp”, declarou.

João Paulo Borges

Ciclo de Marketing Político: 12ª palestra 
aborda estratégias no Whatsapp
Texto: Bianca Santos - Foto: Priscila Ferreira

Texto e Foto: Gabriela Neves

A palestra “Relações Governamentais e Advocacy: Modo 
de Usar” aconteceu no dia 29 de novembro na sala de aula 
do ILP. Quem ministrou a aula foi o mestre em direito Fe-
lipe Lélis Moreira. Ele é fundador do projeto “Lobby para 
todos”, que tem por objetivo democratizar boas práticas 
de relações governamentais e advocacy para atores sociais 
que nem sempre são bem representados no país.

A aula tratou da importância de saber como influen-
ciar o processo de tomada de decisão, especialmente, os 
de natureza política, e ainda, fazer isso de forma estra-

tégica e efetiva. Felipe observa que 
apesar das melhores intenções a 
maioria dos cidadãos, das organiza-
ções da sociedade civil e também os 
pequenos empreendedores não têm 
consciência de como influenciar nas 
discussões.

Segundo Felipe há um crescimen-
to da profissionalização da atividade 
de defesa de interesses. Essa pode 
ser chamada de vários nomes, desde relações governa-
mentais, advocacy e lobby. Porém, ainda existe muitas 
dúvidas nesse campo. Isso acontece, pois a população 
não sabe o que fazem os profissionais que influenciam 
na tomada de decisão e muitas vezes é confundido com 
algo ilegal, mas na verdade esse processo é um direito 
garantido pela constituição.

Felipe explicou que a profissão ainda não é regulamen-
tada no Brasil, mas em outros países a regulamentação já 
aconteceu. “Eu acho que tudo isso, a falta de regulamen-
tação e esse estigma negativo sobre a profissão, afasta 
as pessoas de compreenderem efetivamente como utilizar 
as mesmas ferramentas dos profissionais que atuam nessa 
área em prol das transformações que a sociedade preci-
sa”, afirmou Felipe.

Felipe Lélis Moreira ao final da palestra

A importância das relações governamentais
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As regras fiscais impostas pelo Tribunal de Contas durante 

todo o mandato dos eleitos, como também no ano de elei-
ção para os que vão se reeleger, são diversas e muitas vezes 
causam dúvidas. A fim de esclarece-las e discutir o assunto, 
no dia 18 de novembro, aconteceu o evento “Último ano de 
mandato: regras fiscais e eleitorais”.

 A palestra foi proposta por Silvio Gabriel Serrano Nunes 
que é assessor jurídico do Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo (SP), organizada pelo Instituto do Legislativo 
Paulista (ILP) e o Instituto Brasileiro de Contas Públicas (IB-
Contas). O assunto foi voltado para as eleições municipais 
que vão ocorrer no ano que vem em todo o Brasil.

 Por conta desse foco municipal o primeiro palestran-
te, Moacir Marques da Silva, que é agente de fiscaliza-
ção do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 

se mostrou preocupado com a administração das contas 
públicas. Segundo ele, os municípios pequenos têm me-
nor força e, portanto, mais dificuldade para cumprir as 
regras fiscais.

 De acordo com a pesquisa Índice Firjan Desenvolvimen-
to Municipal (IFDM 2018), que usou como base dados de 
2016 e teve um recorte municipal de abrangência nacio-
nal, quase quatro mil municípios tiveram dificuldades para 
fechar as contas e isso reflete diretamente no desenvolvi-
mento dos segmentos de educação, saúde e na renda.  

 Já para abordar as condutas vedadas no ano eleitoral, 
o palestrante foi o analista judiciário do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), Fillipe Soares Li-
zardo. Ele explicou que o processo eleitoral tem vários agen-
tes e etapas, portanto, a justiça eleitoral estabeleceu regras 
fiscais para que o processo seja mais igualitário.

Moacir Marques da Silva, Silvio Gabriel Serrano Nunes, Vinicius Schurgelies, Tatiana L. Sarmento Panosso, 
Wassila Caleiro Abbud, Fillipe Soares Lizardo

Palestra mostra como a falta de administração das 
contas públicas atrapalha o desenvolvimento
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