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Museu do Ipiranga renasce no
bicentenário da independência
Com prédio reformado, o dobro da área construída e 
12 exposições com itens de acervo inteiramente restaurados
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A tecnologia 5G já é uma realidade  
em algumas capitais e deverá estar

                      presente em todas
até o fim do ano
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EDITORIAL

A aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) 122-2015 é um marco 

histórico para o municipalismo. 
O texto de autoria da Confedera-
ção Nacional de Municípios (CNM) 
proíbe criar encargos para os en-
tes federados, sem a devida previ-
são orçamentária.

A aprovação da proposta é um 
aperfeiçoamento do pacto fede-
rativo e um marco histórico para 
todos os municipalistas. Destaco o 
empenho e a mobilização promo-
vida pela CNM, na figura do seu 
presidente Paulo Ziulkoski, que 
foi fundamental na mobilização 
de prefeitos e prefeitas em todo o 
país.

Uma vitória também daqueles que 
se mobilizaram procurando os de-
putados e senadores e os sensibili-
zando para esta causa transparen-
te e republicana. 

Há muito se discute a necessidade 
de um novo pacto federativo. O go-
verno cria iniciativas, delega ser-
viços, mas não garante os recur-
sos financeiros para a execução 
de programas. Levantamento da 
CNM aponta que há no Congresso 
Nacional, mais de 150 pisos sala-
rias em tramitação com impacto 

direto nas finanças municipais. 
Com a proposta aprovada, agora 
será necessário indicar a fonte 
para este pagamento. 

O custeio das ações propostas 
pesa sobre todos os prefeitos e pre-
feitas e por conseguinte em todos 
os cidadãos e cidadãs. Todos nós 
somos pertencentes a um lugar e 
é, justamente, com a força deste 
pertencimento que podemos for-
talecer os valores democráticos 
e plantar as sementes sólidas do 
desenvolvimento sustentável que 
todos queremos.

Esta é a premissa do municipalis-
mo moderno, calcada na força da 
união dos gestores. 

São Paulo vem dando exemplo 
disso nos Consórcios Intermu-
nicipais. A união das cidades, a 
integração de programas e proje-
tos com as pastas estaduais e os 
órgãos da administração indireta, 
são capazes de alavancar o desen-
volvimento sustentável que bus-
camos para as nossas cidades.

Esta organização coletiva dos mu-
nicípios, que lidam diariamente 
com as limitações de orçamento 
é uma das premissas da promo-
ção do desenvolvimento local, in-

cluindo o apoio aos pequenos em-
preendedores e as parcerias entre 
as prefeituras. 

Ao promover estes consórcios, o 
governo de São Paulo está desbu-
rocratizando e valorizando a in-
clusão produtiva, as compras pú-
blicas consorciadas e a inovação. 

Mas ainda há um caminho a seguir 
até a promulgação da PEC 122 e se 
faz necessária a união de municí-
pios com um municipalismo forte, 
capaz de atuar com firmeza e exi-
gir que as mudanças necessárias 
sejam levadas a termo, de forma 
a, definitivamente, restabelecer-
mos uma participação mais justa 
e compatível com o nível das obri-
gações que nos são demandadas 
como gestores públicos

É este dinamismo, é a coragem, é 
a garra dos prefeitos e prefeitas, é 
o protagonismo das cidades e dos 
seus homens públicos, que farão a 
diferença neste momento.

 

 
 

Frederico Guidoni Scaranello
Presidente da Associação Paulista 
de Municípios

PEC 122: 
uma conquista 

histórica
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5G
Atualizar a legislação é um passo
importante para uma cidade mais

conectada

5G

Para além da implantação do 5G, mudanças nas leis também podem acabar com 
os entraves para a expansão do 4G

“Tem algum sen-
tido fazer toda a 
regulamentação 

ambiental para a ins-
talação de uma an-
tena, do tamanho de 
duas caixas de sapato, 
em cima de uma ban-
ca de jornal na aveni-
da de maior circula-
ção numa cidade?”. 

Luciano Stutz

A tecnologia 5G já é uma realida-
de em algumas capitais e deverá 
estar presente em todas, até o fim 
do ano. A previsão é de que até 
2029, a cobertura já seja realidade 
em todo o país. A nova tecnologia 
vai garantir maior velocidade de 
conexão e menor latência, mas as 
Prefeituras não precisam aguar-
dar até 2029, para tornar as suas 
cidades inteligentes e mais co-
nectadas. 

As operadoras vencedoras do Lei-
lão assumiram inúmeros compro-
missos vinculantes (obrigações) 
que não se limitam à implantação 
da rede 5G, mas também a obriga-
ções de levar a cobertura da rede 
4G em Municípios, ou localidades 
com mais de 600 habitantes, onde 
ela não existir. O que significa, na 
prática, ampliar a conectividade 
na área rural, nas escolas públicas, 
nas rodovias, bem como instalar 
redes de fibra ótica com prazos 
bem definidos. O não cumprimen-
to impõe sanções e multas para 
as operadoras. Para cumprir esta 
obrigatoriedade, as empresas terão 
que instalar mais torres e postes, 
ampliando as redes locais. A mes-
ma infraestrutura será utilizada 
para a chegada do 5G em larga es-
cala, nos próximos anos. Parte do 
cumprimento destas obrigações já 
iniciam no próximo ano.
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A disseminação do 4G que hoje 
ainda não está presente em cer-
ca de 7 mil localidades do país, 
incluindo a periferia das grandes 
cidades, afeta, sobretudo, a popu-
lação mais pobre, que não está in-
cluída.

“É ainda o 4G a ferramenta de 
inclusão digital e de desenvolvi-
mento digital que dispomos. É o 
4G que muda a vida das pessoas 
que estão nestes locais, que per-
mite fazer aula on-line, o trabalho 
remoto. É o 4G que muda, hoje, a 
vida das pessoas”, afirma Luciano 
Stutz, presidente da Associação 
Brasileira de Infraestrutura para 
as Telecomunicações (Abrintel) e 
do Movimento Antene-se, criado 
por entidades de diversos setores 

para incentivar a atualização das 
leis de antenas.

Desde que começaram as ações 
para a atualização das leis muni-
cipais, várias cidades já se pre-
pararam. Levantamento do Mo-
vimento ANTENE-SE, em agosto 
deste ano, apontava que 160 mu-
nicípios aprovaram a reformula-
ção de suas leis de antenas, adap-
tando-as à legislação federal. As 
populações dessas cidades, soma-
das, correspondem a mais de 30% 
da população brasileira. 

As cidades paulistas lideravam o 
ranking em agosto, com 39 cida-
des com leis aprovadas. De acordo 
com o movimento, quase um terço 
dos brasileiros já vivem em cida-

des em que a regulamentação já 
está preparada para o 5G.
Mas é possível avançar mais e 
com isso antecipar os prazos da 
nova tecnologia. “Toda implanta-
ção de nova tecnologia no país, 
acabou por ter seus prazos anteci-
pados. Se houver demanda o mer-
cado antecipa”, lembra Stutz.

A necessidade de 
mudança nas leis 

municipais
Para garantir o seu protagonis-
mo no processo, os Municípios 
precisam adequar suas normas 
urbanísticas e procedimentos de 
licenciamento às novas regras, 
com base na Lei 13.116, de 2015, e o 
Decreto 10.480, de 2021. 



8  | Revista Municípios de São Paulo

5G

Mas as alterações nas Leis de Uso 
e Ocupação do Solo e os procedi-
mentos simplificados de licencia-
mento para instalação das ante-
nas podem se tornar uma tarefa 
difícil para os municípios, sobre-
tudo para os menores. 

Levantamento da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) 
aponta que 43% dos municípios 
brasileiros não tem qualquer le-
gislação a respeito.  Pelas novas 
regras, os municípios devem, 
além da simplificação dos proce-
dimentos e da revisão das taxas 
tributárias, preparar os setores de 
fiscalização, os mecanismos de 
participação social e adequar, se 
for o caso, os Planos Diretores de 
Desenvolvimento Urbano.  Para 
Karla França, analista em Plane-
jamento Urbano e Habitação da 
CNM e doutora em Geografia pela 
Universidade de Brasília, os mu-

nicípios são quem sofrem dire-
tamente com as consequências 
políticas, administrativas, econô-
micas e sociais da baixa conecti-
vidade. “Os gestores municipais 
são cada vez mais demandados 
pela população, uma vez que a po-
pulação vive no Município e seus 
pleitos são diretamente endereça-
dos para a administração pública 
municipal”, afirma.

Para o movimento municipalista 
é fundamental uma agenda nacio-
nal de fortalecimento das capaci-
dades técnicas e institucionais, 
com programas e modernização 
das estruturas municipais, além 
de uma política nacional de inclu-
são digital para os mais vulnerá-
veis, que não possuem condições 
de acessar os serviços comerciais, 
e também para os Municípios com 
baixa capacidade administrativa, 
financeira e fiscal.

Silêncio Positivo
Com a sanção em julho da Lei 
14.424/2022, a regulamentação da 
Lei 13.116/2015, realizada por meio 
do Decreto 10.480/2021, foi altera-
da. O Decreto já definia o prazo de 
60 dias entre o pedido de instala-
ção de antenas pelas empresas de 
telecomunicações e a autorização 
dos órgãos municipais. Mas este 
prazo muitas vezes não era cum-
prido e não havia uma normatiza-
ção clara sobre como prosseguir, 
com a implantação. Com a nova 
lei, em caso de não manifestação 
do município no prazo, a Prefei-
tura fica obrigada a emitir uma 
licença precária. A normatização 
do “silêncio positivo” facilitará o 
licenciamento de antenas, que 
pode acontecer à revelia do muni-
cípio. 

“Não significa que as empresas 
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estão isentas de seguir as regras 
municipais. As prefeituras con-
tinuam a ter papel relevante. Po-
dem fiscalizar, embargar, ou im-
pedir a instalação caso as regras 
municipais sejam descumpridas”, 
afirma Stutz.

Significa dizer que se não houver 
alterações e as prefeituras fisca-
lizarem ,na prática pode aconte-
cer que o 5G, em alguns lugares, 
sejam  implantados somente na 
infraestrutura do 4G, nova ou 
existente. Como o 5G para funcio-
nar de maneira tecnologicamente 
perfeita precisa de cinco vezes 
mais pontos de radiação do que o 
4G, as cidades que não se adapta-
rem terão um 5G que não será de 
ótima qualidade. 

Stutz avalia que algumas regras 
que funcionavam no passado, 
perderam a sua eficácia à luz da 

nova tecnologia, como a necessi-
dade de licenciamento ambiental 
na instalação de antenas 5G. “Tem 
algum sentido fazer toda a regula-
mentação ambiental para a insta-
lação de uma antena, do tamanho 
de duas caixas de sapato, em cima 
de uma banca de jornal na aveni-
da de maior circulação numa ci-
dade?”, indaga.
 
Ele, porém, defende a proposta 
padrão da Anatel onde o licencia-
mento ambiental deve ser man-
tido, de maneira integrada com 
a urbanística, onde haja área de 
preservação e proteção ambien-
tal, ou para os casos em que haja 
supressão de vegetação.

Oportunidade de
Inovação 

Os municípios não precisam es-
perar a ativação do 5G para avan-

çar no caminho de se tornarem Ci-
dades Inteligentes ou ampliarem a 
conectividade, algo que está tam-
bém relacionado aos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda 2030 da ONU.

Tão fundamental quanto a reno-
vação das leis é o fato de os mu-
nicípios criarem um ambiente re-
ceptivo à conectividade e estarem 
atentos às oportunidades já dispo-
níveis.

São José dos Campos, por exemplo, 
não tem lei de antenas. Isso não 
impediu que a cidade fosse, du-
rante anos, a primeira colocada no 
ranking de “Cidades Amigas da In-
ternet”. A cidade criou um ambien-
te propício para a conectividade 
e diferente da maioria, considera 
toda a estrutura de suporte de tele-
comunicações como equipamento 
urbano e não como edificação.
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Cidades do Circuito das Águas, como  Águas de Lindoia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindoia, Monte Alegre do Sul, Serra Negra e Socorro  
aprovaram leis que favorecem a implantação do 5G, com apoio da InvestSP

 “Algumas cidades que não tem 
leis específicas, tratam a im-
plantação como obra. E exigem 
a licença de instalação de obras, 
alvará de construção e no final o 
habite-se. Mas, pergunto, como se 
faz o habite-se de uma torre de te-
lecomunicação?”, afirma Stutz. 

O caminho de criar uma nova le-
gislação é o que vem sendo tri-
lhado pelas cidades que buscam 
um futuro conectado. Mogi Mi-
rim, que não tinha lei específica, 
fez uma lei importante em 2020 
e criou a partir dela um ambiente 
favorável e hoje já colhe os frutos.

“A melhor lei é a lei que é boa para 
aquele município. O padrão é bom 
para iniciar o processo, mas é a 
discussão com cada Câmara, com 
cada Prefeito e com a sociedade é 

que fará nascer a melhor lei para 
aquele município. Tem cidade 
com vocação turística, com área 
de preservação ambiental... Cada 
caso tem que ser um caso”, expli-
ca Stutz.

Cidades buscam
soluções diferentes

A cidade de Santo André, foi pio-
neira no Estado a aprovar uma 
legislação que se tornou referên-
cia no país. Com a lei aprovada 
em 2019, a cidade largou na fren-
te no processo de adequação dos 
municípios para o recebimento da 
nova tecnologia. Mas não apenas 
isto. A cidade ofereceu os próprios 
municipais para a colocação das 
antenas. Com isto, a cidade terá 
melhor conectividade e o sinal 
poderá chegar a lugares mais re-

motos. As empresas remuneram 
pela instalação, mas na cidade, 
ao invés de pagar pelo espaço, as 
empresas terão que ampliar o al-
cance em áreas onde não haja in-
teresse comercial. 

Para o município, resta claro que 
o desenvolvimento de atividades 
ligadas aos serviços, comércio, 
indústria e agro, se esses setores 
estiverem intimamente ligados 
às questões da tecnologia e da 
inovação. E o 5G é o fio condutor 
destas novas tecnologias para es-
tes setores.

Na região do chamado Circuito 
das Águas, as cidades de Águas de 
Lindoia, Amparo, Holambra, Ja-
guariúna, Lindoia, Monte Alegre 
do Sul, Serra Negra e Socorro atu-
alizaram suas leis em conjunto e 
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Ranking Connected Smart Cities 2021, trouxe a cidade de Jaguariúna, como a cidade mais inteligente do Brasil, na faixa populacional de 50 
a 100 mil habitantes

estão preparadas para receber os 
investimentos na infraestrutura 
do 5G. A iniciativa foi feita com o 
apoio da InvestSP, a Agência Pau-
lista de Promoção de Investimen-
tos e Competitividade, dentro do 
programa Conecta SP, que prevê 
uma série de ações para acelerar 
a chegada da tecnologia.

O último ranking Connected 
Smart Cities 2021, promovido pela 
consultoria Urban Systems, divul-
gado em setembro do ano passa-
do, trouxe a cidade de Jaguariúna, 
como a cidade mais inteligente do 
Brasil, na faixa populacional de 50 
a 100 mil habitantes. A cidade tam-
bém está na 19° posição geral e a 
10° no recorte da região Sudeste.

Jaguariúna se destaca pela im-
plementação de projetos e ferra-

mentas que têm como base o uso 
da tecnologia. Entre essas ações 
estão o uso de aplicativos, como 
o Buzão na Palma da Mão, o Ci-
dadão Online e o CCC Jaguariúna, 
além dos serviços online disponí-
veis no portal da Prefeitura de Ja-
guariúna, que facilitam a vida do 
cidadão, reduzindo a burocracia. 
Nenhuma destas ações tem rela-
ção com o 5G. 

Mas a cidade já fez sua lição de 
casa: desde 2021 já tem lei aprova-
da possibilitando a chegada do 5G. 
“A atualização das leis de antenas 
elimina barreiras para a expan-
são da infraestrutura de teleco-
municações e, a partir da oferta 
dessa rede mais ampla, é possível 
conectar mais pessoas com no-
vos serviços e implementar a In-
ternet da Coisas (IoT), que hoje já 

viabiliza inúmeras soluções para 
as cidades”, explica Stutz.  Como 
“coisas” entende-se qualquer obje-
to com eletrônica incorporada, ca-
paz de trocar dados por uma rede, 
receber e enviar comandos a se-
rem executados por uma máquina 
ou processo, sem a necessidade 
de interação humana.

De medição remota e digital de 
água, luz e gás (gerando econo-
mia nos custos de prestação dos 
serviços) à gestão de semáforos; 
iluminação pública; fluxo de veí-
culos, estacionamento; resíduos 
sólidos, ou monitoramento de ris-
co de inundação e enchentes, há 
uma gama de serviços à disposi-
ção dos municípios, antes mesmo 
da implantação do 5G. 
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InvestSP oferece orientação para 
municípios adequarem suas

“leis de antenas”

5G

Tecnologia permitirá uma navegação até 100 vezes mais rápida, mas exigirá um número de 
antenas até 10 vezes maior

A InvestSP (Agência Paulista 
de Promoção de Investi-
mentos e Competitividade) 

vai oferecer orientação aos muni-
cípios do interior que precisarem 
de apoio para modernizar suas 
“leis de antenas”. Isso porque as 
regras em vigor dificultam a che-
gada da tecnologia, que garanti-
rá uma navegação até 100 vezes 
mais rápida, mas depende da ins-
talação de um número de antenas 
até 10 vezes maior que o atual. 

Os novos equipamentos, na maio-
ria dos casos, serão menores que 
os existentes hoje, porém há a ne-
cessidade de novas regras para o 
uso do solo, por exemplo, já que 
estas antenas ocuparão os mais 
variados espaços, como semáfo-
ros, fachadas de imóveis e postes 
de energia elétrica.

A Anatel determinou que a tecno-
logia deve estar disponível nas ca-
pitais ainda neste ano. Depois, aos 

poucos, ela chegará às cidades 
menores. Existe um cronograma 
determinado pela agência com 
base no tamanho da população, 
por exemplo, mas a expectativa é 
que quanto antes os municípios 
alterem suas leis, mais rápido as 
operadoras invistam na infraes-
trutura.

“Boa parte das leis municipais de 
antenas é do começo dos anos 
dois mil, quando a internet rápida 
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começou a se expandir no país. 
Como a tecnologia mudou bastan-
te de lá pra cá, inclusive com o 5G, 
vários artigos dessas legislações 
não fazem mais sentido. Por isso 
temos trabalhado para levar in-
formação, apoiar os municípios e 

criar condições para atrair inves-
timentos na nova tecnologia”, ex-
plica Caio Cristófalo, analista da 
InvestSP.

A agência conversou com entida-
des de classe, operadoras de tele-

comunicações e a Anatel para 
entender as principais travas 
legais para a instalação de 
antenas. Com base nisso e na 
realidade do estado, ela propôs 
um texto-base com uma su-
gestão de lei que está adequa-
do ao contexto do 5G e pode 
servir como parâmetro para 
que os municípios desenvol-
vam seus próprios modelos, ou 
até ser adotado integralmen-
te ou parcialmente por eles. 
Além de prestar assessoria a 
prefeituras e câmaras munici-
pais, a InvestSP tem realizado 
e participado de uma série de 
eventos para debater e levar 
informações sobre o assunto. 
As iniciativas integram o pro-
grama Conecta SP, da Secreta-
ria de Desenvolvimento Eco-
nômico de São Paulo.

“Além da melhora na qualida-
de do serviço e do aumento da 
velocidade para o usuário, o 
5G trará inovação, emprego e 
desenvolvimento econômico 
para São Paulo. O nosso tra-
balho é aproximar os setores 
público e privado para que pos-
sam ser feitos os investimen-
tos necessários em infraestru-
tura e a tecnologia comece a 
funcionar em todo o estado o 
quanto antes”, afirma o presi-
dente da InvestSP, Antonio Im-
bassahy.

A implantação da infraestrutu-
ra inicial para o 5G deve injetar 
R$ 4 bilhões nos municípios 
paulistas, indica projeção do 
setor. No médio prazo, a tecno-
logia pode movimentar mais 
de R$ 260 bilhões em negócios 
em todo o estado e revolucio-
nar áreas como robótica, com-
putação em nuvem, big data, 
inteligência artificial, internet 
das coisas (IoT) e realidade vir-
tual.
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Museu do Ipiranga renasce no
bicentenário da independência

HISTÓRIA 

Com prédio reformado, o dobro da área construída e 12 exposições com itens de acervo
 inteiramente restaurados, museu volta a ser aberto ao público.

Com a finalização das obras de 
ampliação e restauro do Mu-
seu do Ipiranga em setembro 

deste ano, o Brasil ganhará um dos 
mais completos e modernos mu-
seus da América Latina. Desde ou-
tubro de 2019, o prédio, que foi inau-
gurado em 1890, tem passado por 
uma reforma total, com reparos em 
todos os detalhes da arquitetura, in-
cluindo os 7.600 metros quadrados 
das fachadas, que, pela primeira 
vez em sua história, passaram por 
limpeza, decapagem, recuperação 
dos ornamentos, aplicação de ar-
gamassa, tratamento de trincas e 
pintura.

O Museu angariou o maior valor já 
captado entre a iniciativa privada 
pela Lei Federal de Incentivo à Cul-
tura. A expectativa é de que, após as 
obras, o novo museu passe a rece-
ber entre 900 mil e 1 milhão de visi-
tantes por ano. O custo total da obra 
foi de R$ 235 milhões. Foram feitos 
aportes também pelo Governo do 
Estado de São Paulo e empresas, 
mas sem incentivo fiscal. O gover-
no estadual investiu R$ 34 milhões 
no museu, dos quais R$ 15 milhões 
foram no Edifício Monumento e R$ 
19 milhões no Jardim Francês. 

A abertura no mês de setembro 

contempla um grande trabalho 
feito em duas frentes: restauro do 
Edifício-Monumento e construção 
de um edifício ampliação. O pro-
jeto ainda incluiu a modernização 
e ampliação do espaço que passa 
a ser totalmente acessível; 3.500 
obras do acervo passaram por res-
tauro e ganharão recursos multis-
sensoriais nas mostras da reaber-
tura. Prezando pela integridade do 
conjunto, o Novo Museu do Ipiran-
ga também terá restaurado o Jar-
dim Francês, localizado em frente 
ao Edifício-Monumento. Estimada 
em R$ 19 milhões e custeada pelo 
Governo do Estado, a obra previu a 
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restauração de toda a área constru-
ída e de paisagismo. 

Para pintar a monumental facha-
da foi utilizada uma tinta mineral, 
desenvolvida especialmente para 
o museu, que permite a troca de 
umidade entre o prédio de cal e o 
ambiente. Um estudo estratigráfi-
co [ramo da geologia que estuda as 
camadas de rochas] e o processo 
de decapagem também tornaram 
possível recuperar a cor original da 
construção do século 19.

Tetos e paredes do interior rece-
beram tratamento similar. Os ele-
mentos de marcenaria, como as 
450 portas e janelas, foram catalo-
gados, retirados e restaurados em 
oficinas no canteiro de obras, e re-
colocados no mesmo lugar, bem 
como os 1.900 metros quadrados 
de assoalho que revestem o piso da 
edificação. 1300 pisos de ladrilho 
hidráulico franco-alemão também 
passaram por restauro e outros 700 
foram reproduzidos e substituídos. 

Com a instalação de elevadores, o 
edifício-monumento será, enfim, 
totalmente acessível.

Outro quesito essencial no projeto 
são os métodos para prevenção de 
incêndios. O sistema de sprinklers 
adotado é do tipo “pré-ação” com 
tecnologia que antevê alarmes fal-
sos, evitando disparos acidentais. 
Já o sistema de detecção de fumaça 
utiliza a técnica de aspersão (suc-
ção do ar em intervalos fixos) para 
constante análise, podendo iden-
tificar partículas de resíduos quei-
mados que podem prenunciar um 
incêndio. Os sistemas comuns de 
detecção de fumaça são acionados 
apenas em caso de muita fumaça, 
ou seja, após o incêndio ter tomado 
certa proporção. Dessa forma, com 
a técnica de aspersão, garante-se a 
proteção do prédio por meio de um 
sistema mais efetivo.

Para a ampliação foi realizada uma 
escavação em frente ao edifício, 
que abrigará a nova entrada, bilhe-

teria, auditório para 200 pessoas, 
espaço educativo, café, loja e sala 
de exposição temporária, dobrando 
sua área total construída – origi-
nalmente de 6.400 mil metros qua-
drados. Com espaço modernizado 
que conta com elevadores, escadas 
rolantes e sistema de ar-condicio-
nado, e totalmente acessível, inclu-
sive no tratamento das peças do 
acervo.

O projeto abarca também o Jar-
dim Francês, localizado em frente 
ao edifício-monumento. Foi feita a 
restauração de toda a área constru-
ída e de paisagismo, restauro e mo-
dernização da iluminação pública, 
requalificação das vias de acesso, 
reativação da fonte central e a re-
cuperação de duas fontes presen-
tes no projeto original do jardim, 
que foram destruídas na década 
de 1970. Os delfins e cachepôs que 
adornam as fontes foram restaura-
dos e reinstalados. Os ornamentos 
tiveram suas trincas reparadas em 
laboratório com o mesmo material 
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de origem e já foram religados às 
mangueiras das novas instalações.
 
Acervo restaurado e 

novas exposições
Simultaneamente às obras de res-
tauro e ampliação acontecem os 
trabalhos de conservação dos itens 
que estarão expostos na reabertura. 
Mais de 3 mil foram restaurados e 
353 deles receberam tratamento 
multissensorial, facilitando as inte-

rações táteis e olfativas – há salas 
com cheiros -, além de material em 
braile. Os objetos datam dos séculos 
19 e 20, mas há itens mais antigos, 
que remontam ao Brasil colonial. 
São pinturas, esculturas, moedas, 
documentos textuais, fotografias, 
objetos em tecido e madeira e duas 
maquetes de grande porte.

O quadro mais conhecido do acervo 
do museu – a tela Independência 
ou Morte, de Pedro Américo – foi 

um dos primeiros trabalhos a se-
rem restaurados, em 2019. Mas a 
pesquisa para o restauro do quadro 
começou ainda em 2017. O restauro 
foi realizado no Salão Nobre, espa-
ço onde o quadro permaneceu, de-
vido ao seu tamanho. A tela, com 
dimensões de 415 cm x 760 cm, é 
maior do que as portas e janelas do 
salão e foi montada originalmen-
te no local onde está até hoje, sem 
nunca ter sido retirada. A equipe do 
museu teve a tarefa de protegê-la 
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dos resíduos do restauro da sala, 
com um tecido especial que impe-
de a entrada de pó, permitindo que 
a obra “respire”.

Com a reabertura do Novo Museu 
do Ipiranga, o público terá a opor-
tunidade de visitar 12 exposições 
– 11 de longa duração e uma mos-
tra temporária prevista para no-
vembro. As de longa duração são 
divididas em dois eixos temáticos: 
“Para entender a sociedade” e “Para 

entender o museu”. A exposição de 
curta duração, denominada Memó-
rias da Independência, vai inaugu-
rar a área expandida do museu e 
ficará disponível por quatro meses. 
Nela, será explicado como a Inde-
pendência foi estabelecida em di-
ferentes partes do País e estarão 
expostas obras de personalidades 
importantes nesse processo.

 No total, serão expostos 3.058 itens 
pertencentes ao acervo do museu, 
509 itens de outras coleções e 76 
reproduções e fac-símiles. Outro 
aspecto importante das novas ex-
posições do museu é a tratativa 
com a presença de monumentos 
que homenageiam figuras e situa-
ções controversas, como estátuas 
de bandeirantes e quadros com re-
presentações que celebram a des-
truição de missões e populações 
indígenas.

Outra das premissas do novo pro-
jeto é a acessibilidade. Haverá telas 
táteis, reproduções em metal, dio-
ramas (maquetes tridimensionais 
feitas a partir das obras do museu), 
plantas táteis para localização dos 
visitantes, dispositivos olfativos, re-
produções visuais e táteis (reprodu-
ções de imagens com aplicações de 
texturas para o toque), reproduções 
3D e em outros materiais seme-
lhantes aos objetos originais (como 

pedra e metal), cadernos em braile, 
amostras de texturas e objetos ori-
ginais adquiridos especificamente 
para o manuseio dos visitantes. O 
processo ainda se completará na 
programação educativa a ser ofe-
recida, com ações e estratégias de 
mediação que visam a contemplar 
distintos perfis de público.

Parque
 Independência é 

modernizado com a 
reabertura do Museu 

do Ipiranga
Em 7 de setembro de 1822, D.Pedro 
I deu o grito de independência que 
fazia o Brasil deixar de ser colônia 
de Portugal e o transformava em 
nação própria. Este ato aconteceu 
na área onde hoje está localizado 
o Parque Independência e para a 
comemoração do seu bicentenário, 
que marca a reabertura do Museu, 
muitas obras estão sendo realiza-
das para modernizar o espaço, em 
um investimento da Prefeitura su-
perior a R$ 11 milhões.

A Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente, da Prefeitura de São 
Paulo, fez adequações em bancos, 
lixeiras, pistas de cooper, acessos, 
sanitários públicos, refeitórios e 
vestiários dos funcionários dos 
parques. No parquinho estão sendo 
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trocados todos os brinquedos, com 
a instalação também de aparelhos 
inclusivos, bem como piso para 
absorção de impacto. Além disso, 
o parque será ampliado em aproxi-
madamente 45 mil m² de um total 
de 206 mil m², na área situada no 
cruzamento entre a Rua Bom Pas-
tor e a Rua dos Sorocabanos.

O local contará com pista de skate, 
aparelhos de ginástica, parquinho, 
edifício administrativo, sanitários 
públicos e sala multiuso acessíveis, 
além de rota para pessoas com de-
ficiência composta por planos in-
clinados, rampas e caminhos em 
deck de madeira plástica e concre-
to desempenado. Isso garantirá a 
conexão entre as principais áreas 
de intervenção e o acesso à “Casa 
do Grito” e à área do Monumento.

Este espaço também passa por 
melhorias nas edificações, aces-
sibilidade e climatização, por par-
te da SPObras. No “Monumento à 
Independência", a reforma e con-
servação contemplam atividades 
de limpeza dos granitos, correção 
de problemas de infiltrações, tro-
ca do sistema de ar-condicionado, 

readequação dos banheiros, novas 
instalações elétricas e melhoria 
das condições de acessibilidade. 
Há, ainda, a readequação dos ní-
veis existentes no espaço exposi-
tivo interno, incluindo a instalação 
de uma plataforma elevatória para 
possibilitar o acesso ao nível da 
“Cripta Imperial”.

Serviços gerais são executados no 
pátio externo junto ao Monumen-
to, como a readequação da geome-
tria do local. Também estão sendo 
implantados dois jardins de chuva 
junto ao pátio para resolver o pro-
blema do acúmulo de águas plu-
viais, que são destinados a reter e 
absorver o escoamento da água da 
chuva que flui de telhados, pátios, 
gramados, calçadas e ruas. As pe-
ças quebradas do piso de granito já 
foram substituídas por outras equi-
valentes.

A “Casa do Grito” conta com a recu-
peração de trincas existentes, apli-
cação de nova pintura da edificação 
e a abertura de novos acessos ex-
ternos. Os dois mirantes localiza-
dos na área estavam danificados e 
também estão sendo recuperados.
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A PEC 122 é uma conquista
histórica do municipalismo

CONQUISTA MUNICIPALISTA

Atuação da Confederação Nacional de Municípios, da APM, FNP e demais órgãos 
que congregam os municípios foi fundamental na aprovação

Foram sete anos de forte atu-
ação das entidades que re-
presentam os municípios no 

país. Liderados pela CNM e com a 
Mobilização do prefeitos realizada 
em 5 de julho, a Câmara dos De-
putados aprovou em 14 de julho, 
em primeiro e segundo turnos, a 
medida que proíbe criar encargos 
para os Entes sem a devida pre-
visão orçamentária. A Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
122/2015 aguarda promulgação do 
Presidente da República

“Esse é um momento para entrar 
na história. Conseguimos essa 
importante conquista após mui-

tas tratativas, mobilizações e reu-
niões. Esse é um pleito prioritário 
para os gestores municipais, que 
não podem mais trabalhar nessa 
insegurança, com outro Ente po-
dendo criar atribuições que vão 
onerar o orçamento local sem in-
dicar de onde sai a receita para 
custear. Estamos agora, com essa 
aprovação, estancando uma san-
gria, porque quem vem pagan-
do com as medidas é o cidadão”, 
comemora o presidente da CNM, 
Paulo Ziulkoski.

Durante a votação, o presiden-
te da Câmara destacou a impor-
tância da medida para os Entes 

locais e relembrou aprovação do 
piso da enfermagem sem a fonte 
de financiamento. “Nós votamos o 
PL da enfermagem, nós votamos 
a PEC 11, da enfermagem, e nós 
não temos fonte para pagar o piso 
ainda. E isso é um problema que 
temos de resolver. Ela cria uma 
regra para que o Congresso tenha 
o cuidado de prever as matérias 
que nós vamos votar com antece-
dência colocando no orçamento 
as previsões orçamentárias para 
arcar com essas despesas. Isso é 
o mínimo para que o Congresso 
tenha responsabilidade”, disse ao 
refutar parlamentar que pontuou 
ser contrário à medida por não ser 
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mais possível a criação de pisos 
salariais.

Em acordo com a CNM, os deputa-
dos suprimiram parte do texto. Foi 
retirada a sugestão de parágrafo 
oitavo para o artigo 167 da Cons-
tituição Federal. O item tratava 
da prévia previsão de despesa na 
lei orçamentária anual do Poder 
Executivo para criação de despe-
sa e poderia trazer dificuldades 
ao processo orçamentário. Como 
houve apenas supressão ao texto, 
a PEC não precisará retornar ao 
Senado Federal e segue para pro-
mulgação.

Histórico da luta
Em 2015, a proibição de novos en-
cargos sem previsão orçamentá-
ria constou na lista de demandas 
formuladas durante a Marcha a 
Brasília em Defesa dos Municí-
pios daquele ano. Após a reivin-
dicação da CNM e do movimento 
municipalista, a PEC 84/2015 foi 
apresentada pela senadora Ana 
Amélia (PP-RS) – posteriormente, 
na Câmara, a proposta recebeu a 
numeração PEC 122/2015.

No Senado, a proposta, protoco-
lada em junho de 2015, teve apro-
vação já no fim de agosto. Des-
de setembro daquele ano, a PEC 
tramita na Câmara. Em junho de 
2016, foi apresentado o relató-
rio sobre o tema na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cida-
dania da Casa. No entanto, após 
vários pedidos de vista e retirada 
de pauta, os deputados da Comis-
são aprovaram o parecer somente 
em agosto de 2017.

Depois disso, a presidência da Câ-
mara abriu a comissão especial 
para análise do tema apenas em 
setembro de 2021, depois que o 
presidente da CNM tratou do tema 
como prioridade diretamente com 
o atual presidente da Casa. O rela-
tório favorável ao texto, após pra-
zo de dez sessões para emendas, 

foi apresentado em novembro. 
Sem consenso, porém, os parla-
mentares não votaram o parecer e 
houve pedido de vista.

Em audiência pública na comis-
são, Ziulkoski relatou os desafios 
enfrentados e defendeu a apro-
vação da proposta. “A questão da 
autonomia está concentrada na 
parte administrativa e política, e 
na parte tributária, nós vivemos 
um federalismo que contraria o 
princípio da própria constituição, 
que seria de cooperação. Hoje ele 
é assimétrico, totalmente”, disse o 
líder municipalista ao esclarecer 
que, ao longo dos anos, a União 
concentrou recursos, criando con-
tribuições ao invés de impostos 
para não partilhar com os demais 
Entes. “Ou um grande aumento da 
carga tributária sem a participação 

dos Municípios", complementou.

Em 2022, após prazo regimental, 
o tema voltou a ser tratado pela 
comissão especial e foi adiado 
por duas sessões até a aprovação 
em 22 de fevereiro. Desde então, 
o movimento lutou pela inclusão 
da proposta na pauta de votações 
do Plenário, o que ocorreu uma 
semana após mobilização que 
reuniu cerca de mil gestores em 
Brasília. “O nosso movimento está 
trabalhando nessa pauta há anos 
para proibir a criação de novos 
encargos sem a fonte de custeio. 
Isso termina com essa festa que 
existe hoje no Brasil. Dessa for-
ma, poderão ser criadas despesas, 
como pisos salariais, mas tendo a 
necessidade de se indicar a fonte 
dos recursos para o seu custeio”, 
enfatiza o presidente da CNM.
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APM assina protocolo para
implementar Agenda 2030 nos 

municípios paulistas

SUSTENTABILIDADE

Também firmaram o documento as universidades paulistas USP, UNESP e UNICAMP 
e a Frente Nacional de Prefeitos (FNP)

Achille Mbembe, Djamila Ribeiro e Carla Akotirene debatem no Palco de Combate ao Racismo na Virada ODS

A implementação da Agen-
da 2030 nos Municípios do 
Estado de São Paulo foi um 

dos destaques da Virada ODS, que 
aconteceu no mês de julho, em 
São Paulo.

O documento assinado, com o au-
torizo do governo do Estado, de-
monstra o interesse mútuo destas 
entidades em unir esforços e im-
plementar a Agenda ODS nos mu-
nicípios do território paulista. 

“Com o conhecimento gerado pe-
las pesquisas acadêmicas, articu-
lação política e o fortalecimento 
do diálogo das esferas estaduais 
e municipais, poderemos avan-
çar para que, de fato, a qualidade 
de vida da população do território 
paulista seja transformada, positi-
vamente”, afirma Fred Guidoni.

O objetivo é implementar nas ci-
dades paulistas a Agenda 2030, 
ação global que reúne 17 objetivos 
de desenvolvimento sustentável e 

169 metas para erradicar a pobre-
za e conta com o apoio do Gover-
no do Estado de São Paulo. 

Durante o evento foi entregue o 
2º Relatório de Acompanhamento 
dos ODS do estado, elaborado por 
26 instituições governamentais 
integrantes da Comissão Estadu-
al ODS e assinado, pela Secretaria 
de Governo de São Paulo. O relató-
rio disponibiliza a metodologia de 
trabalho, com programas implan-
tadas pelo Governo do Estado de 
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O presidente da APM Fred Guidoni, durante discussão sobre os ODS no Congresso Estadual de Municípios

São Paulo, que dialogam com esta 
agenda internacional.

“Com esse protocolo de inten-
ções, São Paulo pode inspirar um 
movimento nacional visando o 
desenvolvimento ambiental, so-
cial e econômico, contribuindo 
para uma sociedade mais justa e 
igualitária”, afirmou o secretário 
de Relações Internacionais, Júlio 
Serson.

Para o governador Rodrigo Garcia 
“São Paulo é um estado que pratica 
o desenvolvimento sustentável. 
Não adianta só os governos esta-
rem preparados para orientar o 
seu orçamento e as suas políticas 
públicas em relação a este tema. 
É fundamental que a sociedade 
tenha essa agenda permanente 
em suas ações e passe a exercer o 
controle social para mobilizar Go-
vernos”, disse.

O Estado de São Paulo assumiu o 
compromisso de implantar os ODS 
durante o lançamento da Agenda 
2030 na ONU, em 2015, quando se 
comprometeu a implementá-los 
em todo o território paulista. Des-
de 2016, o governo estadual alinha 
os Planos Plurianuais (PPA) aos 
ODS.

Em 2018, a criação da Comissão 
Estadual dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável, vincula-
da à Casa Civil, passou a contribuir 
na implementação de estratégias, 
programas e ações para o avanço 
das metas. São exemplos dessa 
frente, o restauro e a ampliação do 
Museu do Ipiranga, o Novo Rio Pi-
nheiros (Sabesp, Emae e outros ór-
gãos), o programa Respeito à Vida, 
do Detran.SP, o Meu Emprego – 
Trabalho Inclusivo, da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e 
a campanha Imigrante, São Paulo 

Te Acolhe, da Secretaria de Justi-
ça e Cidadania.

O 2º Relatório ODS estará dispo-
nível em breve no site da ONU e 
mostrará as metodologias de tra-
balho desenvolvidas durante a 
pandemia da COVID-19 nos anos 
de 2020 e 2021.

Assunto foi discutido 
no Congresso de

Municípios
No Congresso Estadual de Municí-
pios promovido pela APM em mar-
ço deste ano, um painel bastante 
concorrido tratou do tema.

O Presidente da InvestSP (Agência 
Paulista de Promoção de Investi-
mentos e Competitividade), Gus-
tavo Diniz Junqueira, participante 
do painel, afirmou que a ESG vem 
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para organizar uma gestão holís-
tica e corresponde hoje a grande 
parte da tomada de decisão de um 
investimento. “Hoje, os donos do 
capital, escolhem o município, o 
estado, o país, baseados na preocu-
pação daquele território com esta 
agenda”, disse.

A InvestSP gerencia 28 projetos de 
“economia verde”, formando um 
ecossistema de empreendimentos 
sustentáveis. Juntos, eles somam 
R$ 17 bilhões em investimentos 
e geraram 79 mil empregos”, afir-
mou.

Ana Paula Fava, Coordenadora 
Executiva da Comissão dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentá-

vel da Secretaria da Casa Civil do 
Estado de São Paulo, contextuali-
zou a postura do governo do Esta-
do de São Paulo, frente a Agenda 
2030 da ONU.

Questões ambientais que envol-
vem secas, estiagens, desastres 
naturais, mudanças climáticas e 
desmatamento, também foram ci-
tadas com relevância. 

Para Miriam Barreto, Assessora 
de Projetos da Frente Nacional de 
Prefeitos, questões ambientais que 
envolvem secas, estiagens, desas-
tres naturais, mudanças climáti-
cas e desmatamento eram pautas 
antes tratadas apenas por ambien-
talistas, no entanto, hoje os cida-
dãos e gestores reconhecem que 
este é um problema de todos. 

“Para os prefeitos sobram respon-
sabilidades e faltam recursos. Mas 
se não houver uma escuta social, 
se a gente fizer sempre as mesmas 
coisas, vamos chegar sempre aos 
mesmos lugares”, disse. 

Ela afirma que inovação e parce-

ria são fundamentais. “Temos que 
conclamar os gestores públicos 
municipais, empresas privadas, 
sociedade civil e academia para 
pensar em nossos gestos, buscan-
do equilíbrio entre o ambiental, o 
social e a governança. Somente 
assim vamos crescer economica-
mente, incluir socialmente e pro-
teger ambientalmente”, disse.

Miriam explicou que há um pro-
jeto junto com a União Europeia, 
que oferece consultoria gratuita 
para implantação da agenda 2030 
nos municípios. O acesso pode ser 
feito pelo site https://www.estrate-
giaods.org.br . 

Ela também lembrou que o objeti-
vo 17.2 estipula que os países ricos 
devem aportar recursos nos países 
em desenvolvimento equivalente 
a 0,7% do seu PIB. “Mas para que os 
recursos internacionais cheguem, 
é preciso que os municípios te-
nham incorporado estes objetivos 
e estejam alinhados com a agen-
da 2030, para captar recursos por 
meio de projetos”, disse.

Painelistas discutiram o assunto em Campos do Jordão, em março

“ Para os prefeitos so-
bram responsabilida-
des e faltam recursos. 

Mas se não houver uma es-
cuta social, se a gente fizer 
sempre as mesmas coisas, 
vamos chegar sempre aos 
mesmos lugares”.
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Conectando o Planejamento 
Energético aos Planos Diretores 

Municipais
1. Planejamento
Energético em

Municípios
O engajamento de agentes públicos 
na prevenção às consequências 
das mudanças climáticas vem exi-
gindo o compartilhamento de desa-
fios na sociedade pública e privada 
contemporânea visando ampliar a 
sustentabilidade urbana e mitigar 
efeitos da competição internacio-
nal nas economias nacionais. Os 
compromissos voluntários assu-
midos no Acordo de Paris (ONU 

Brasil, 2015), renovados e revisados 
na COP26 de dezembro passado, 
vem agora revelar a real capaci-
dade das nações e governos locais 
em formular e cumprir as 69 metas 
assumidas para a Agenda 2030 da 
ONU e seus 17 Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável. Há várias 
experiências exitosas na América 
Latina, que mereceriam replicação 
em outras sociedades. No Brasil, 
por força de lei federal, os municí-
pios são obrigados a formular e a 
acompanhar a realização do Plano 
Diretor Municipal - PDM.

Dando ênfase ao ODS 7 (“Assegu-
rar o acesso confiável, sustentá-
vel, moderno e a preço acessível 
à energia para todos”) focamos no 
planejamento energético das cida-
des a partir de uma abordagem de 
“pensamento de ciclo de vida” com 
a técnica de Avaliação do Ciclo de 
Vida – ACVs para infraestruturas, 
que inclui oferta e uso sustentável 
e eficiente de energia. Para este de-
safio, utiliza-se como indicador os 
resultados do inventário de gases 
de efeito estufa com uso do GHG 
Protocol como métrica para avalia-
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ção do sucesso do que se propõe ser 
uma Agenda Energética Municipal 
2030.

2. Avaliando
Impactos do Ciclo 

de Vida de Recursos 
Energéticos

No que diz respeito à gestão ener-
gética municipal, há que se consi-
derar os princípios e guias já am-
plamente conhecidos dos gestores 
do setor de energia, como é o caso 
dos manuais do Procel-GEM pro-
duzidos no início dos anos 2000. 
Mais recentemente, o surgimento 
da norma técnica ABNT NBR ISO 
50001 e 50004 oferecem uma sé-
rie de oportunidades para plane-
jar e ordenar um estudo visando a 
gestão da eficiência energética e 
identificação de ações necessárias 
para a gestão energética de órgãos 
públicos e privados. Além disso, é 
necessário considerar os indicado-
res de sustentabilidade definidos 
pela norma técnica ABNT NBR ISO 
37120 de indicadores para serviços 
urbanos e qualidade de vida, no que 
diz respeito ao planejamento ener-
gético local. Com base no consumo 
de usos finais e oportunidades de 
melhoria identificadas, estabele-
cem-se os Usos Significativos de 
Energia (USE) e seus respectivos In-
dicadores de Desempenho Energé-
tico (IDE) a partir da Linha de Base 
Energética (LBE) que servirá de re-
ferência para o estabelecimento de 
metas de desempenho.

São exemplos de saídas para este 
plano: tendências de uso e consu-
mo de energia, oportunidades para 
melhoria de desempenho energéti-
co, objetivos energéticos para a or-
ganização, planos de ação por áreas 
específicas, planos para coleta de 
dados para gestão do recurso, etc.

Em particular, observou-se que a 
análise de inventario poderia ocor-
rer para pelo menos quatro cená-
rios de interesse, cada um com as-
pectos importantes de acordo com 

a perspectiva que o gestor venha a 
adotar, a saber:

- Crise de abastecimento (dimen-
são econômica, onde seria aplicá-
vel principalmente a Avaliação do 
Custo do Ciclo de Vida - ACCV);

- Mitigação de impactos ambien-
tais (dimensão ambiental, onde 
seria aplicável principalmente a 
Avaliação do Ciclo de Vida em sua 
abordagem ambiental propriamen-
te dita);

- Crise de crédito e baixo cresci-
mento do PIB (dimensão econô-
mica, onde seria aplicável princi-
palmente a Avaliação do Custo do 
Ciclo de Vida - ACCV);

- Maximização do acesso (dimen-
são social, onde seria aplicável 
principalmente a Avaliação Social 
do Ciclo de Vida – ASCV).

No uso de cenários, torna-se re-
levante a aplicação de uma ferra-
menta disponível e fácil de usar 
para a identificação e ranqueamen-
to dos efeitos de cada decisão. Nes-
te caso recomenda-se a aplicação 
do GHG Protocol amplamente co-
nhecido para esta finalidade como 
indicador, considerando-se o foco 
em energia. É relevante também 
respeitar as grandes linhas esta-
belecidas para o Plano Nacional de 
Energia - PNE2050, elaborado pela 
Eletrobrás em 2020, que estabele-
ce as principais oportunidades e 
desafios para o sistema nacional 
(Eletrobras, 2020), principalmen-
te na composição dos cenários de 
análise.

Os resultados de uma consulta pú-
blica devem ser analisados pelo 
corpo técnico da prefeitura e tam-
bém podem incluir consulta a es-
pecialistas (por técnica Delphi ou 
Painel de Especialistas) visando 
chegar a um consenso sobre as 
ações viáveis perante o orçamen-
to disponível. Refinamentos e fo-
cos podem ser recomendados pelo 

grupo. É desejável a obtenção de 
consensos dentre os gestores para 
evitar ruído na comunicação com 
os interessados (população local, 
agentes reguladores, setor de ser-
viços privados, órgãos nacionais, 
etc.).

Por fim, a elaboração do PDM deve 
ser o resultado desta análise de 
gestores e especialistas de forma a 
embasar adequadamente as deci-
sões sobre as ações para o período 
de validade do PDM.

3. Roteiro prático
O estudo indicou que é possível 
implementar o roteiro em 5 etapas, 
conforme Figura 1 a seguir. As Eta-
pas podem ser classificados como:

1. Definição do escopo do trabalho;

2. Análise do inventário para o sis-
tema produto (inclui inventários de 
GEE para Cidades);

3. Avaliação de impactos ambien-
tais, econômicos e sociais
(análise Nível 1);

4. Avaliação de impactos ambien-
tais, econômicos e sociais
(análise Nível 2);

5. Interpretação para aplicação nas 
áreas de interesse.

O fluxograma que representa o ro-
teiro proposto pode ser observado 
na Figura 1 a seguir. O resultado 
permite visualizar a exequibilida-
de do roteiro e permite identificar 
oportunidades para replicar a expe-
riência para mais municípios bra-
sileiros. O próximo passo é oferecer 
treinamento e buscar aproximação 
e parceria de municípios (há um 
universo potencial de 5.570 muni-
cípios brasileiros) que se aproxi-
mam do perfil dos casos estudados 
para propor implementação de sua 
agenda energéticaArti local.
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Como pode-se observar pela Figura, 
um grupo de suporte técnico ficaria 
responsável pelas etapas 1, 2 e 3. As 
Etapas 4 e 5 devem ficar sob res-
ponsabilidade de um líder de gesto-
res da prefeitura (normalmente se 
propões que o Secretário de Plane-
jamento Urbano exerça este papel).

Eventualmente pode-se estabele-
cer a necessidade de uma Etapa 
6 que vem a ser a apresentação e 
encaminhamento das discussões 
do PDM no âmbito da Câmara de 
Vereadores do poder legislativo, 
para viabilizar a implementação 
das ações que dependem de leis e 
orçamentos específicos. Por ser um 
processo extremamente sensível e 
amplamente dependente da capa-

cidade política da gestão munici-
pal, esta atividade deve ser liderada 
pelo chefe do executivo ou alguém 
por ele designado.

4. Considerações
finais

A proposta mostra a viabilidade da 
integração da técnica de ACV como 
suporte ao trabalho de elaboração 
do Plano Diretor para abordagem 
do planejamento energético. O pre-
sente trabalho deve ser validado 
em municípios do estado de São 
Paulo para viabilizar o aumento de 
escala e o compartilhamento das 
soluções para estes desafios de 
gestão pública.

ETAPAS

1. Definição 
do escopo
do trabalho

2. Análise do
inventário para o
sistema produto
(inclui inventários de
GEE para cidades)

3. Avaliação de
impactos ambientais,
econômicos e sociais
(análise Nível 1)

4. Avaliação de
impactos ambientais,
econômicos e sociais
(análise Nível 2)

5. Interpretação
para aplicação
nas áreas de
interesse

Definir UF (inclui análise de rankings)

Elaboração de Tabela Estratégica ou planilha para Análise Multicritério
(inclui análise orçamentária e preparação de audiências públicas)

Análise de painél de especialistas
e gestores responsáveis

Realização de audiências públicas

Elaboração e disseminação do Plano Diretor de Energia

Construir Cenário 1:
Crise de

abastecimento

Construir Cenário 3:
Crise de crédito e baixo

crescimento do PIB

Construir Cenário 4:
Maximização do

acesso

Construir Cenário 3:
Mitigação de

impactos ambientais

Rodar GHG
Protocol

para cenário 1

Rodar GHG
Protocol

para cenário 2

Rodar GHG
Protocol

para cenário 3

Rodar GHG
Protocol

para cenário 4

R
e

fin
a
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Mudanças climáticas aumentam 
o risco de transmissão viral

entre espécies

MEIO-AMBIENTE

Desequilíbrios causados pelo desmatamento também favorecem novas pandemias. 
Brasil é visto como local de risco

As diversas transformações 
proporcionadas pelo aqueci-
mento global podem impul-

sionar a transmissão de milhares 
de vírus entre espécies, facilitando 
o surgimento de novas doenças 
zoonóticas – aquelas que têm re-
servatório natural em animais e 
são transmitidas para o homem. 
As informações são de um estudo 
da Universidade de Georgetown, 
publicado na revista Nature, e con-
firmam as previsões de cientistas 
que estudam a evolução das espé-
cies no Butantan.

“A Covid-19 deixou claro que existe 

uma interface sensível entre nós 
e os vírus, e essa mediação está 
nos animais que vivem na natu-
reza. Quando o humano perturba 
esse ambiente há uma facilitação 
desses encontros. E estamos as-
sistindo a uma invasão crescente 
dos habitats naturais, aumentando 
essa interface - particularmente 
no Brasil e em outros países me-
gadiversos”, diz o pesquisador do 
Laboratório de Ecologia e Evolução 
do Instituto Butantan Otavio Mar-
ques, e doutor em zoologia pela 
Universidade de São Paulo (USP). 

Na maior parte dos casos, esse 

contato mais próximo denuncia 
um desequilíbrio. “Os morcegos 
hematófagos, importantes reser-
vatórios naturais e transmissores 
do vírus da raiva, não eram tão co-
muns. Mas quando o homem abriu 
áreas para pastagem, introduzin-
do grandes rebanhos, a população 
da espécie Desmodus rotundus, 
que originalmente se alimentava 
do sangue de mamíferos e aves 
silvestres, explodiu. Algo que não 
aconteceu com outras duas espé-
cies que se alimentam, preferen-
cialmente, do sangue de aves. Isso 
tem levado a ocorrência de  surtos 
de raiva em áreas rurais”, explica o 
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também pesquisador do Laborató-
rio de Ecologia e Evolução Hebert 
Ferrarezzi.
 
De acordo com a pesquisa da Na-
ture, uma das primeiras a projetar 
como o aquecimento global au-
menta o risco de transmissão viral 
entre espécies, até 2070 diversos 
mamíferos serão forçados a deixar 
seus ambientes naturais em bus-
ca de climas mais amenos. O Bra-
sil aparece como um dos locais de 
risco por conta da sua enorme bio-
diversidade, junto com regiões da 
África, Índia e Indonésia.

Apesar de cinco décadas separa-
rem os dias de hoje das projeções 
da pesquisa, o risco é atual e cres-
cente. Diante das taxas de desma-
tamento e da consequente perda 
global de biodiversidade, a própria 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) reforçou como as ações hu-
manas influenciam o surgimento 
de novas pandemias em seu rela-
tório da Plataforma Intergoverna-
mental sobre Biodiversidade e Ser-
viços Ecossistêmicos (IPBES).

Isso porque alterações no uso da 
terra, expansão da urbanização, in-
tensificação da agricultura e o co-
mércio e o consumo de animais sil-
vestres aumentam as chances de 
contato entre as pessoas e os agen-
tes patogênicos presentes nas es-
pécies. Segundo a publicação, cerca 
de cinco novas doenças aparecem 
anualmente, todas com potencial 
pandêmico. 

“Atualmente, dispomos de mais de 
11 milhões de genomas sequencia-
dos do SARS-CoV-2, todos eles des-
cendentes de um único  ancestral 
comum, segundo as análises filo-
genéticas. Ou seja, um único ‘salto’ 
entre espécies, uma única infecção, 
que serviu como  estopim para o 
início da pandemia”, explica Hebert 
Ferrarezzi. Até o final de junho de 
2022, mais de 500 milhões de ca-
sos e seis milhões de mortes em 
decorrência da Covid-19 haviam 

sido confirmados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

 Saúde Única
Culpar a vida selvagem pelo apa-
recimento dessas novas doenças 
é inapropriado e está longe de ser 
a solução. Durante os surtos de Fe-
bre Amarela, em 2017, autoridades 
alertaram que muitos primatas 
foram executados pela própria po-
pulação pelo medo de transmissão 
da doença. Conforme orientação da 
Fiocruz, esse tipo de ação prejudica 
a implementação de medidas pre-
ventivas, além de contribuir para a 
extinção das espécies e desequili-
brar ainda mais o ambiente.

Uma das estratégias preconizadas 
pela OMS para transformar essa 
maneira como os humanos se re-
lacionam com a natureza é a de 
Saúde Única (One Health, em in-
glês), que prevê uma conexão entre 
a saúde das pessoas, dos animais e 
do meio ambiente, integrando áre-
as como segurança alimentar, meio 
ambiente e o controle de zoonoses.
Para os especialistas do Butantan, 
a adoção de medidas mais susten-
táveis é urgente principalmente na 
agricultura e na pecuária. Além dis-
so, o monitoramento das espécies 
selvagens é ponto-chave. 

“Os morcegos ocorrem em qua-
se todo o mundo e carregam uma 
enorme diversidade de coronaví-
rus. Apesar das nossas espécies 
nativas de morcegos não serem 
suscetíveis ao SARS-CoV-2, o vírus 
tem sido transmitido pelo próprio 
homem a diversos animais domés-
ticos e selvagens cativos, em vários  
países. Há pelo menos uma espécie 
selvagem, o veado-de-cauda-bran-
ca americano, que já apresenta po-
pulações naturais contaminadas”, 
exemplifica Hebert Ferrarezzi. 

Ainda de acordo com o especialis-
ta, o monitoramento de animais 
domésticos e silvestres é necessá-
rio, pois novas linhagens de SARS-
-CoV-2 podem se adaptar a outras 
espécies hospedeiras e se diferen-
ciar o bastante para escapar das va-
cinas, mas serem próximas o sufi-
ciente para “retornar” aos humanos 
e causar novos ciclos epidêmicos.

Reduzir a frequência e o impacto 
das pandemias requer mudanças 
profundas em prol da conservação 
e restauração dos ambientes na-
turais. Embora muitas dessas me-
didas sejam caras e complexas, os 
custos para a implementação são 
menores quando comparados aos 
gastos com doenças emergentes, 
conforme o relatório IPBES.



30  | Revista Municípios de São Paulo

Parcerias público-privadas 
aprimoram a gestão pública e 

melhoram a vida dos paulistanos

SÃO PAULO - CIDADE DESTAQUE

Treze contratos de concessões e permissões em diversas áreas já foram assinados e 
há ampla carteira de projetos em desenvolvimento; modelo garante mais eficiência e
 qualidade na prestação de serviços. Recursos gerados pela desestatização garantem 

desenvolvimento de programas sociais prioritários em toda a cidade.

Vale do Anhangabaú
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As parcerias formuladas en-
tre o poder público munici-
pal, a iniciativa privada e o 

terceiro setor estão apresentando 
resultados positivos na cidade de 
São Paulo e têm se mostrado um 
modelo bastante apropriado para 
garantir mais eficiência à gestão e 
melhorar a qualidade dos serviços 
prestados à população. Nos últimos 
cinco anos, a Prefeitura da cidade 
investiu na terceirização de servi-
ços e assinou 13 contratos de con-
cessão e permissão de uso em di-
versas áreas da administração. 

Há, ainda, uma ampla carteira de 

projetos em desenvolvimento com 
o objetivo de reduzir custos, assegu-
rar mais agilidade no atendimento 
e na busca de soluções para as ne-
cessidades das pessoas. Entre as 
obras e programas executados por 
meio de parcerias estão a conces-
são de 22 cemitérios e crematórios 
públicos e da prestação de serviços 
funerários e uma Parceria Públi-
co-Privada (PPP) para a implanta-
ção, manutenção e conservação de 
Centros Educacionais Unificados 
(CEUs).

As parcerias estão se ampliando em 
todas as áreas da administração. 
Geração de energia solar, infraes-
trutura pública (banheiros), gestão 
de espaços públicos revitalizados 
(Anhangabaú), baixos de viadutos e 
os mercados municipais. 

O suporte desses projetos é o Plano 
Municipal de Desestatização (PMD), 
que reúne concessões, alienação de 
ativos e PPPs. Entre seus principais 
objetivos está reordenar a posição 
estratégica da Administração Mu-
nicipal, permitindo a concentração 

de recursos e esforços em ativida-
des prioritárias e indispensáveis. 
Os recursos do PMD são direciona-
dos ao Fundo Municipal de Desen-
volvimento Social (FMD).

As ações de desestatização já ali-
mentaram o Fundo em mais de R$ 1 
bilhão desde sua criação e contribu-
íram para o investimento em áreas 
sociais prioritárias, como reforma 
de unidades de saúde, projetos de 
acessibilidade, mobilidade urbana, 
ciclofaixas e ciclovias, além da ex-
pansão das políticas públicas para 
pessoas em situação de rua e am-
pliação da política de segurança 
alimentar. 

Fundo garantidor - Em julho, foi 
publicado no Diário Oficial o de-
creto de regulamentação do Fun-
do de Abastecimento Alimentar de 
São Paulo (Faasp), cuja  finalidade 
é custear a Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional.  Esse fun-
do receberá recursos do município 
e de doações, auxílios, subvenções, 
contribuições, transferências e par-
ticipações em acordos e convênios 

Cemitério Vila Formosa
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firmados com entidades munici-
pais, estaduais e federais. Poderão 
ser aceitas, ainda, doações em di-
nheiro, bens móveis ou imóveis, de 
pessoas físicas ou jurídicas.

Com o Faasp, a gestão municipal 
quer otimizar o custeio dos pro-
gramas que vão ampliar a política 
de segurança alimentar na cidade 

e atender diretamente famílias de 
baixa renda e em situação de vul-
nerabilidade. Além de instituir o 
Armazém Solidário, os recursos 
serão direcionados para o Banco 
de Alimentos, Cidade Solidária, 
Bom Prato Paulistano, Rede Cozi-
nha Cidadã, Rede Cozinha Escola e 
Auxílio Alimentação.

A intenção é ampliar e tornar per-
manente as políticas de combate à 
fome na cidade. Desde 2020, foram 
distribuídas mais de 9 milhões de 
marmitas e 6,2 milhões de cestas 
básicas para pessoas que vivem 
em situação de vulnerabilidade 
social por meio. As ações de se-
gurança alimentar contaram com 
o apoio da sociedade civil e inves-

Fonte Luminosa Anhangabau

Pista de skate - Anhangabaú

Ciclovia Domingo de Moraes

Distribuição de Marmitas, Centro de SP

SÃO PAULO - CIDADE DESTAQUE
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timentos de mais de R$ 292,5 mi-
lhões da administração municipal.

O projeto Rede Cozinha Cidadã, de-
senvolvido especificamente para 
atender a população em situação 
de rua e ajudar pequenos esta-
belecimentos a passar pela fase 
mais aguda da pandemia, distri-
buiu desde abril de 2020, mais de 

4,8 milhões de refeições. Atual-
mente, o programa distribui 3.400 
refeições por dia, preparadas por 
pequenos restaurantes, em seis 
pontos de entrega, localizados nas 
subprefeituras da Sé, Vila Mariana, 
Pinheiros e Vila Leopoldina.

Lançado em abril de 2021, o Rede 
Cozinha Cidadã - Comunidades já 
distribuiu mais de 4,2 milhões de 
refeições. Hoje o programa distri-
bui 11 mil refeições por dia em 20 
pontos de entrega, localizados em 
comunidades com alto índice de 
vulnerabilidade social, apontadas 
pela Secretaria Municipal de Ha-
bitação (SEHAB), nas cinco regiões 
da capital.

Infraestrutura viária – Ao mesmo 
tempo, a Prefeitura está refazen-
do a infraestrutura viária de São 
Paulo. Como o maior programa de 
recapeamento da história de São 
Paulo, até 2024 serão mais de 20 
milhões de m² de vias serão recu-
perados com recapeamento, micro 
pavimentação e manutenção de 

pavimento rígido a partir de um 
investimento de aproximadamen-
te R$ 1 bilhão. 

Os materiais são os mesmos utili-
zados em países como Alemanha, 
Suécia e Inglaterra e apresentam 
vantagens como alta resistência à 
deformação e derrapagens e maior 
vida útil. Com a maior frota de veí-
culos do Brasil, entre carros, motos, 
ônibus e caminhões, a São Paulo 
tem um desafio diário de controlar 
o pavimento das ruas e avenidas. 
Para conhecer a qualidade do as-
falto foi empregado o que existe de 
mais moderno em tecnologias e 
equipamentos. 

Por meio de dispositivos acopla-
dos em 108 carros de aplicativos e 
táxis parceiros, que circulam por 
toda a cidade, foi possível verificar 
e localizar defeitos e irregularida-
des em tempo real. São Paulo é con-
siderada a 8ª cidade mais populosa 
do mundo, com 17 mil km de vias, 
que somam 196 milhões de metros 
quadrados.  

Ciclovia Domingo de Moraes

Distribuição de Marmitas, Centro de SP Distribuição de Marmitas, Centro de SP

SÃO PAULO - CIDADE DESTAQUE
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Para iniciar o recapeamento das 
vias, a Prefeitura mapeou a malha 
viária da cidade usando o Siste-
ma Gaia, que identifica e classifi-
ca as vias paulistanas. Trata-se do 
maior levantamento já produzido 
na cidade sobre condição, trepida-
ção e qualidade do asfalto. O Es-
tudo se tornou base para que São 
Paulo tivesse informação precisa 
sobre o pavimento, com economia 
de recursos públicos e ganho de 
eficiência.

Novas tecnologias – O sistema foi 
desenvolvido a partir de tecno-
logias que associam imagens do 
pavimento, obtidas com câmeras 
de alta resolução, e informações 
adquiridas por feixes de laser. Esta 
composição de imagens em 3D 
torna possível a detecção e classi-
ficação de patologias que ocorrem 
na superfície dos pavimentos. Isso 
torna o serviço de recapeamen-
to exclusivo, fazendo mais com a 
mesma quantidade de dinheiro, 

além de investimento mais eficaz, 
diminuindo o gasto público e mais 
qualidade no serviço. 

O estudo proporciona que cada via 
paulistana receba o recapeamen-
to que necessita, economizando 
recursos públicos, já que o asfalto 
apresenta estados diferentes de 
conservação.  Onde o Gaia mostrou 
que a situação é ruim ou péssima, 
outros dois equipamentos são usa-
dos para diagnosticar a ondulação 
do asfalto, se é superficial ou es-
trutural. O Pavscan, um scanner 
moderno e o FWD, que avalia a pro-
fundidade do dano por meio de im-
pactos no solo. Eles se somam no 
diagnóstico para identificar se há 
necessidade de reparos profundos.
O programa de recapeamento aten-
de determinação da Agenda de 
Sustentabilidade da Organização 
das Nações Unidas (ONU), por usar 
material asfáltico reciclável. O pro-
duto utilizado no recape é origina-
do de materiais retirados do asfalto 

como guias, sarjetas e concretos, 
transformando-os em produto de 
melhor qualidade que o original e 
sem retirar nada da natureza. Além 
disso, foi certificado com o Selo 
Verde pelo Instituto Chico Mendes, 
já que não gera nenhum tipo de 
contaminação ambiental, uma vez 
que todo o processo ocorre em câ-
mara fechada e fria. 

Capital do ciclismo - Não é só com 
o transporte individual e coletivo, 
no entanto, que a gestão municipal 
se preocupa. Recentemente uma 
pesquisa internacional constatou 
que a Cidade de São Paulo é a capi-
tal brasileira com as melhores con-
dições para se pedalar. 

Esse levantamento foi feito pela 
empresa de seguros Luko em 90 
países e resultou no ranking Bicy-
cle Cities Index. A capital paulista 
ocupa a 76ª colocação, à frente de 
outras cidades de países da Améri-
ca do Sul como Bogotá em 81ª; Cali 

Terminal de Ônibus Sacomã de Passageiros

SÃO PAULO - CIDADE DESTAQUE



 Revista Municípios de São Paulo  |  35

(82ª) e Medellin (89º), na Colômbia; 
e Buenos Aires (83ª), na Argentina. 
Para o prefeito de São Paulo, Ricar-
do Nunes, esse resultado apontado 
pelo ranking confirma o que a po-
pulação de São Paulo constata em 
todas as regiões da cidade. “A nossa 
gestão estimula o uso de novos mo-
dais de transportes com segurança 
e infraestrutura própria como am-
pliação de ciclofaixas e ciclovias. 
Já temos a maior malha cicloviária 
do país e continuamos investindo. A 
meta é alcançar os 1000 km de ex-
tensão até o final de 2024 e a inte-
gração ao transporte público como 
uma alternativa definitiva de ir e vir 
dos paulistanos”, explica Nunes.

Atualmente, a cidade conta com 
699,2 quilômetros de extensão de 
ciclovias, além de 7.192 vagas em 
72 bicicletários espalhados pela ci-
dade e 802 vagas em 29 locais com 
Paraciclos, integrados ao sistema 
de transporte da capital. Até o fim 
deste ano, a população terá mais 
de 160 quilômetros adicionais para 
percorrer. 

Até 2028, São Paulo terá uma rede 
de 1.800 km. Para tanto, já foram de-
finidos, em conjunto com a socie-
dade civil, o traçado de pouco mais 
de 160 km de novas vias exclusivas 
para as bicicletas. Destes, 48 km, 
contratados por meio de duas con-

corrências, já estão em processo de 
implantação. Os demais serão im-
plantados por meio da PPP da Ha-
bitação.

A cidade possui atualmente 2.500 
paraciclos instalados na via pública 
e 802 paraciclos colocados em es-
tações de integração modal (Metrô, 
CPTM, Terminais Urbanos). Ainda 
há a previsão de implantação de ci-
clopassarelas em várias regiões da 
cidade.

Plano Cicloviário – A Prefeitura 
de São Paulo lançou o Plano Ciclo-
viário em dezembro de 2019 para 
integrar e qualificar as estruturas 
cicloviárias existentes, ampliando 

a malha dedicada às bicicletas por 
meio de conexões com os modais 
do transporte e equipamentos pú-
blicos. De lá para cá, a Prefeitura 
ampliou a rede cicloviária em mais 
de 40%. A cidade de São Paulo apro-
veitou o período de pandemia para 
seguir investindo na rede viária 
permanente para as bicicletas. 

O Plano de Metas 2021-2024 prevê a 
implantação de mais 300 km de ci-
clovias e ciclofaixas. Para este ano 
de 2022, mais de 160 km foram defi-
nidos em conjunto com a sociedade. 
As novas conexões foram discuti-
das em audiências públicas e apre-
sentadas nas reuniões mensais da 
Câmara Temática de Bicicleta. 

Obras de Recapeamento da cidade Ciclofaixa reversivel - Avenida Brasil

Ciclofaixa reversivel - Avenida Brasil

Novo Zona Azul Estapar

SÃO PAULO - CIDADE DESTAQUE
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SP+Consórcios

Municípios da Mogiana contam 
com Usina Móvel de Resíduos da 

Construção Civil
Equipamento é resultado de parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento

Regional e Infraestrutura e Meio Ambiente

O Consórcio de Municípios da 
Mogiana (CMM) que congre-
ga 46 cidades na região de 

Ribeirão Preto, agora conta com 
uma Usina Móvel de Resíduos da 
Construção Civil. O entulho descar-
tado de forma irregular em muitas 
cidades, agora terá um novo desti-
no, melhorando as estradas rurais e 
ruas de terra em toda aquela região. 

Mas além de oferecer economia 
na compra de brita, por exemplo, 
na manutenção das vias rurais, o  
projeto tem como objetivo frear os 
danos causados ao meio ambiente 
pelo descarte irregular dos resíduos 
sólidos. 

Dados do Plano Estadual de Resí-
duos Sólidos (PERS), versão revisa-

da em 2020, apontam que 74,2 mil 
toneladas de RCC são gerados dia-
riamente em território paulista, re-
presentando mais de 50% de todos 
os resíduos sólidos urbanos coleta-
dos no estado. Deste total, menos 
da metade são reciclados, o que de-
monstra a importância do projeto 
para conter este passivo ambiental 
dentro dos nossos municípios.
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SP+Consórcios
“Essa usina móvel tem a função de 
triturar todo o entulho, transfor-
mando-o em brita e a Prefeitura a 
utiliza em suas estradas de terra. 
Solução de um grande problema. 
O equipamento permite que os 
Municípios solucionem essa ques-
tão em conjunto, com o rodízio do 
equipamento e o fim dos entulhos 
nas cidades ”, explicou Rafael Goffi, 
coordenador do programa SP+Con-
sórcios.

O equipamento, que tem capaci-
dade para triturar de 80 a 100 to-
neladas de resíduo por hora, foi 
adquirido pela Secretaria estadual 
de Infraestrutura e Meio Ambiente, 
por meio de pregão público eletrô-
nico. O projeto teve início em Luís 
Antônio, onde a Usina foi instalada 
no aterro municipal e deve ficar por 
pelo menos seis meses até seguir 
para outra cidade.

O SP + Consórcios
O SP + Consórcios foi lançado em 
2021 pelo Governo do Estado de São 
Paulo para estimular a atividade 
consorciada em diversas frentes 
em prol do desenvolvimento regio-
nal. Os principais eixos da iniciati-
va são convergentes com a agenda 
de gestores públicos em todo Esta-
do, como formação e consolidação 
de consórcios multifinalitários, 
desburocratização, fortalecimento 
de lideranças para o desenvolvi-
mento da região, compras públicas 
consorciadas etc. 

O programa integra ações de Se-
cretarias Estaduais e órgãos da ad-
ministração indireta, Prefeituras e 
consórcios públicos. Os principais 
benefícios são potencializar o de-

senvolvimento regional mediante 
o fortalecimento dos consórcios 
intermunicipais, com inovação da 
gestão pública para atender melhor 
a população, estimular ambiente 
propício aos negócios e o empreen-
dedorismo e, em especial, ampliar a 
participação institucional dos con-
sórcios na gestão estadual. 

“O SP + Consórcios esti-
mula a união de prefei-
turas na atividade con-

sorciada pelo crescimento 
econômico. 

O SP + Consórcios estimula a união 
de prefeituras na atividade consor-
ciada pelo crescimento econômico. 
Em São Paulo atualmente, 570 mu-
nicípios participam de algum tipo 
de consórcio, sendo que o progra-
ma visa torná-los 100% multifina-
litários, para ampliar o acesso às 
políticas públicas de Estado e forta-
lecer as regiões paulistas.
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Cooperação técnica entre SETUR-SP e BID 
estrutura fundo de US$ 300 milhões para 

programa de turismo sustentável

TURISMO

Recursos serão utilizados em produtos turísticos, marketing, fomento à inovação, 
sustentabilidade, gestão ambiental e apoio e financiamento

A Secretaria de Turismo e Via-
gens do Estado de São Paulo 
apresentou na última sema-

na de agosto os resultados de uma 
série de estudos de cooperação 
técnica que foram realizados em 
parceria com Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID) para 
apoiar a retomada e o desenvolvi-
mento de longo prazo do turismo 
no Estado. 

Como resultado desta cooperação, 
está a estruturação de um progra-
ma de investimento e um fundo 
de financiamento no valor total de 
US$ 300 milhões que irá beneficiar 
as regiões do Vale do Ribeira, Lito-

ral Norte e Mantiqueira Paulista.

Os recursos serão utilizados em 
um programa de turismo sustentá-
vel no Estado de São Paulo para es-
truturação dos produtos turísticos, 
marketing e posicionamento de 
mercado, fomento à inovação, sus-
tentabilidade e fortalecimento da 
governança turística, gestão socio-
ambiental e apoio e financiamento 
à cadeia produtiva do turismo.

Estabelecida em 2020, a coopera-
ção técnica teve custo de US$ 250 
mil financiado pelo BID a fundo 
perdido, com o objetivo principal 
de estabelecer as bases para a im-

plementação de um plano de recu-
peração e retomada para o setor de 
turismo, tendo em vista os impac-
tos da pandemia do COVID-19.

O estudo fez também importantes 
levantamentos sobre oferta e de-
manda de turismo em São Paulo 
para identificar o foco mais apro-
priado para divulgar os ativos tu-
rísticos do Estado. O projeto foi 
realizado em seis etapas e, por fim, 
foram estabelecidas estratégias 
dirigidas para os cinco tipos de 
personas criadas, voltadas aos per-
fis aventureiro, ecopraiano, família 
relax, curioso relax e explorador.
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TURISMO

Atividades 
desenvolvidas

Consolidação das estratégias 
setoriais de aceleração da 

retomada do turismo no Estado 
de São Paulo

Consolida, de modo pragmático, es-
tratégias setoriais de aceleração da 
retomada, levando em considera-
ção iniciativas em desenvolvimen-
to pelo Governo do Estado de São 
Paulo, recomendações estratégicas 
mundiais, a partir de um compro-
misso com uma de reconversão 
para dinâmicas mais sustentáveis 
de desenvolvimento turístico. Ana-
lisa as estratégias adotadas pelo 
Estado, estabelece estratégias e um 
plano executivo que indica ações 
prioritárias, orientando as demais 
atividades previstas no âmbito da 
CT BR-T1455.

Plano de regionalização do 
turismo para o Estado 

de São Paulo

A partir da análise detalhada sobre 
a dinâmica da atividade no Estado 
regional e do processo de gestão 
regionalizada, propõe o estabele-
cimento de uma estratégia de de-
senvolvimento territorial integrado 
e sustentável do turismo. Aborda 
índices de desenvolvimento muni-
cipais e regionais de modo a iden-
tificar a composição das regiões 
atuais de acordo com seus perfis 
de oferta, demanda e competitivi-
dade; reflete sobre as instâncias de 
governança, o papel da regionaliza-
ção e as diversas funções que pode 
incorporar; assim como classifica 
grupos de municípios de acordo 
com uma matriz cruzada de oferta 
e demanda para otimizar arranjos 
regionais. 

Análise sobre perfil, 
comportamento, percepção, 

tendências e cenários da demanda 
turística atual e potencial para o 

Estado de São Paulo

Estudo e recomendações de estra-
tégias e ações de comunicação e 
promoção turística para o Estado de 
São Paulo com base no perfil, com-
portamento, percepção, tendências 
e cenários da demanda turística 
atual e potencial. Inclui estratégias 
específicas de comunicação, con-
teúdo, imagens representativas e 
canais, de acordo com personas e 
mercados estratégicos alvo.

Projeto piloto de monitoramento 
de indicadores de gestão 

sustentável do turismo no Litoral 
Norte do Estado de São Paulo 

Propõe um piloto de sistema de 
monitoramento da sustentabilida-
de do turismo que possa ser repli-
cado em todo o Estado, a partir da 
região turística Litoral Norte. Inclui 
a definição de metodologias, ins-
trumentos e procedimentos de se-
leção de indicadores, coleta e análi-
se de dados, arranjos institucionais 
e parcerias para a operação de um 
sistema de monitoramento deste 
tipo.

Análise e aperfeiçoamento da 
sistemática de concessão de 

crédito a empresas do setor de 
turismo no Estado de São Paulo

 
A partir da análise da oferta e sis-
temática de concessão de crédito 
a empresas do setor de turismo no 
Estado do São Paulo, desenha três 
propostas para sua adequação: a 
criação de fundo especial de in-
vestimento e financiamento; o de-
senvolvimento de novo motor de 
análise de crédito em parceria 
com Fintech(s) e novo 
formato de disponibili-
zação de crédito.

Hub Digital do 
Ecossistema do 

Turismo Paulista

Estabelece proposta de 
um Hub Digital com o 
objetivo de ser um ca-
talisador do processo 

de inovação do Ecossistema do Tu-
rismo Paulista por meio de progra-
mas de empreendedorismo, educa-
ção e inteligência, tendo como base 
de entrega uma plataforma digital 
dinâmica e inteligente.

Programa Mais Turismo

Apresenta uma proposta de progra-
ma estruturante focado na recon-
versão de um turismo mais sus-
tentável no Estado de São Paulo. A 
atuação é focada em realidades re-
gionais distintas, incluindo o Vale 
do Ribeira, Litoral Norte e Serra da 
Mantiqueira, e tem 5 componentes: 
Estruturação de Produtos Turísti-
cos e Aprimoramento da Experiên-
cia, Marketing e Posicionamento de 
Mercado, Fomento à Inovação, Sus-
tentabilidade e Fortalecimento da 
Governança Turística, Gestão So-
cioambiental do Programa e Apoio 
e Financiamento à Cadeia Produti-
va do Turismo, através do fundo de 
turismo. A estrutura da proposta 
segue um modelo que busca apoiar 
o Governo do Estado de São Paulo 
em processos de financiamento e 
parcerias para sua implantação.
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CoronaVac tem a menor taxa de 
eventos adversos entre vacinas 

contra Covid-19 disponíveis para 
crianças e adolescentes no Chile

SAÚDE / Butantan

Vacina do Butantan demonstrou taxa de apenas 10,67 notificações a cada 100 mil doses, a 
menor entre os imunizantes

Dados da farmacovigilância 
do governo chileno indicam 
que a CoronaVac, vacina do 

Butantan e da farmacêutica chi-
nesa Sinovac, é o imunizante com 
as menores taxas de eventos ad-
versos em crianças e adolescen-
tes, entre três a 17 anos, que rece-
beram vacinas contra Covid-19 no 
país. A CoronaVac é o imunizante 
mais seguro tanto em notificações 
gerais, quanto comparado à outra 

vacina e entre pessoas de idades 
e sexos diferentes, segundo dados 
do 4º Informe Estatístico “ESAVI 
associados a administração de 
vacinas SARS-CoV-2 no Chile na 
população pediátrica e adolescen-
tes”, do Ministério da Saúde local. 
Entre 1º de março de 2021 e 26 de 
fevereiro de 2022 foram adminis-
tradas 6,9 milhões de doses de 
vacinas contra a Covid-19 em me-
nores de 18 anos no Chile. Destas, 

4,9 milhões de doses eram da Co-
ronaVac e 2 milhões de doses da 
Comirnaty, vacina da Pfizer/BioN-
Tech. No mesmo período foram 
notificados pela farmacovigilân-
cia chilena 868 Eventos Suposta-
mente Atribuíveis à Vacinação ou 
Imunização (ESAVIs) entre pesso-
as de três a 17 anos que tomaram 
as duas vacinas, com taxas meno-
res de eventos adversos entre os 
que receberam a CoronaVac. 
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ESAVI é uma condição de saúde 
desfavorável, não intencional, que 
pode ser um sintoma, um achado 
laboratorial ou uma doença, ocor-
rido após a vacinação (adminis-
tração da vacina) ou imunização 
(geração de resposta imune), se-
gundo a Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde (Opas). 

“O total de notificações recebi-
das associadas à CoronaVac foi 
de 520, o que corresponde a 0,01% 
do total de doses administradas e 
uma taxa de notificação de 10,67 
notificações a cada 100 mil doses”, 
descreve o relatório. 

A vacina de RNA mensageiro (Pfi-
zer), por sua vez, demonstrou uma 
taxa de 15,35 notificações de ESA-
VIs a cada 100 mil doses da vacina 
aplicadas. A taxa é maior do que 
entre os que tomaram a Corona-
Vac, mesmo com um número me-
nor de doses administradas na 
faixa etária analisada.

Estes dados comprovam que a Co-
ronaVac é uma vacina com raros 
efeitos adversos no público in-
fantojuvenil e quando eles apare-
cem costumam se resumir a dor 
no local da aplicação na maioria 
dos relatos. Tanto que das 520 no-
tificações, 456 foram de eventos 
considerados não graves, ou seja, 
cujos sintomas desaparecem sem 
necessidade de tratamento sinto-
mático e hospitalização e que não 
colocam em risco a vida, em defi-
nição da Opas.

O Ministério da Saúde chileno 
liberou o uso da CoronaVac em 
crianças a partir de seis anos em 
6 de setembro de 2021 e em crian-
ças a partir de 3 anos em 30 de no-
vembro de 2021. A vacina de RNA 
mensageiro é usada no país em 
pessoas a partir de 5 anos desde 
21 de dezembro de 2021.

Os dados foram colhidos pelo Sub-
departamento de Farmacovigilân-
cia (SDFV, na sigla em espanhol), 

do Instituto de Saúde Pública do 
Chile (ISP), ligado ao Ministério 
da Saúde local, que notifica e in-
vestiga se os ESAVIs têm ou não 
relação com a vacinação. 

CoronaVac mantém 
segurança entre as 

doses
As notificações de eventos adver-
sos entre a primeira e a segunda 
dose também se mostraram me-
nores em quem tomou a Corona-
Vac. Segundo o relatório chileno, 
a primeira dose de CoronaVac foi 
associada a 12,92 notificações e a 
segunda dose a 4,24 notificações 
de ESAVIs para cada 100 mil doses 
aplicadas. Entre os que tomaram a 
vacina de RNA mensageiro, foram 
16,67 notificações de ESAVIs na 
primeira dose e 10,41 na segunda 
dose a cada 100 mil doses aplica-
das do imunizante. 

Diferenças por faixa 
etária e sexo

As taxas de eventos adversos 
também são menores entre me-
ninos e meninas que tomaram a 
CoronaVac em comparação com a 
outra vacina disponível. De acor-
do com o relatório, a taxa de no-
tificação de ESAVIs entre meni-
nos de 12 a 17 anos que tomaram 
CoronaVac é de 9,45 notificações 
para cada 100 mil doses, enquan-
to a taxa em meninos da mesma 
faixa etária, que tomaram a vaci-
na de RNA mensageiro, é de 14,57 
para cada 100 mil doses aplicadas. 
Entre as meninas de 12 a 17 anos 
que tomaram CoronaVac, a taxa 

de ESAVIs foi de 10,58 para cada 
100 mil doses, enquanto entre as 
meninas da mesma faixa etária 
que tomaram a outra vacina foi de 
15,46 notificações a cada 100 mil 
doses. 

Quanto à faixa etária de 3 a 11 
anos, os dados de eventos adver-
sos foram computados apenas em 
relação à CoronaVac. Entre meni-
nos desta faixa etária, a taxa foi de 
10,76 notificações de ESAVIs para 
100 mil doses e 11,06 notificações 
para mil 100 doses entre as meni-
nas desta faixa etária.

Efeitos adversos mais 
comuns

Segundo o documento, dor no lo-
cal da injeção corresponde a 3,26 
notificações a cada 100 mil doses 
de CoronaVac aplicadas, na média 
geral. Prurido (1,99 notificações a 
cada 100 mil doses), cefaleia (1,60 
a cada 100 mil doses), vômitos 
(1,54 notificações a cada 100 mil 
doses), urticária (1,42), febre (1,07) 
e náuseas (1,05) são os outros 
eventos mais frequentes. Todos 
os dados são menos incidentes do 
que os relatados nas vacinas de 
RNA mensageiro.

SAÚDE / Butantan
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Governo de SP firma parceria 
com USP e FGV para medir

impacto do uso de câmeras
corporais por PMs

SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto terá duração de cinco anos e contará com orçamento de R$ 18,6 milhões

A Secretaria da Segurança Pú-
blica de São Paulo (SSP) assi-
nou em agosto um convênio 

para desenvolver pesquisas cientí-
ficas na área de segurança pública. 
Um dos objetivos da iniciativa, que 
conta com a participação de pesqui-
sadores da Universidade de São Pau-
lo (USP) e da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), é medir o impacto do uso 
das câmeras operacionais portáteis 
(COPs) pela Polícia Militar. O projeto 
terá duração de cinco anos e contará 
com orçamento de R$ 18,6 milhões.

Queda em ocorrências de letalida-
de, como a observada em São Paulo 
com a adoção das câmeras, cha-
mou a atenção dos gestores e tem 
motivado a multiplicação do moni-
toramento eletrônico dos agentes 
em todas as regiões do País.

O convênio de cooperação científi-
ca e tecnológica envolve, além de 

USP e FGV, a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp) e a Secretaria de Seguran-
ça Pública. A iniciativa prevê desde 
estudar mais a fundo o impacto do 
uso das câmeras portáteis (também 
conhecidas como bodycams) por 
policiais a criar novas ferramentas 
de inteligência artificial que auxi-
liem na tomada de decisões na área 
de segurança pública. 

Em linhas gerais, caberá aos parti-
cipantes do projeto acompanhar o 
desenvolvimento e a incorporação 
de ferramentas e tecnologias, como 
as COPs, de forma a avaliar seus 
impactos na atividade policial. A 
FGV implantará, para isso, o Centro 
de Estudos em Analytics e Políticas 
de Segurança, que receberá infor-
mações compartilhadas pela SSP.
A secretaria designará 12 repre-
sentantes das forças policiais para 
trabalhar em conjunto com pes-

quisadores das instituições parcei-
ras. O grupo, que deve contar com 
integrantes das três polícias de 
São Paulo – Civil, Militar e Técni-
co-científica –, receberá bolsas de 
pós-graduação das universidades. 
O convênio contará com orçamen-
to de R$ 18,6 milhões e terá duração 
de cinco anos.

O secretário de Segurança Pública, 
general João Camilo Campos, expli-
cou durante a apresentação da par-
ceria que as imagens das câmeras 
representam um novo suporte ao 
trabalho dos policiais, e por isso de-
vem ser estudadas. “Tem candidato 
que é favorável, tem candidato que 
não é… (Mas) Câmeras corporais 
vieram para ficar”, disse o secretá-
rio, ressaltando que estudos sobre o 
tema começaram em 2014 e a im-
plementação, em maior grau, ocor-
reu em 2021. Os resultados, desde 
então, se mostraram positivos.
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SEGURANÇA PÚBLICA
Levantamento da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo apontou 
que os batalhões equipados com 
câmeras portáteis tiveram redu-

ção de 87% nas ocorrências de 
confronto nos últimos três anos.  
Foram analisados dados entre os 
meses de junho a outubro, de 2019 

até 2021. Os resultados têm moti-
vado outros Estados a adotarem 
medidas similares.

Atualmente, a Polícia Militar do Es-
tado tem 10,1 mil câmeras corporais 
em uso.  Equivale dizer que cerca 
de 22 milhões de pessoas recebem 
o serviço da Polícia Militar com o 
policial portando uma câmera ope-
racional portátil (COP).

Estado de São Paulo tem mais de 10 mil 
câmeras corporais em uso

Além da cidade de São Paulo e re-
gião Metropolitana, policiais em 
São José dos Campos, Campinas, 
Guarujá e Cubatão, também já 
usam câmeras corporais.  O projeto 
prevê a instalação de mais 1,7 mil 
câmeras, que serão utilizadas pelos 

policiais de Ribeirão Preto, Rio Pre-
to e Presidente Prudente.  O projeto 
do governo é de que até dezembro 
de 2023, todo o Estado de São Paulo 
seja atendido por policiais usando 
câmeras de serviço. Hoje são 82,1 
mil policiais militares em atividade.

A partir do próximo ano viaturas da 
Polícia Militar contarão com câme-
ras inteligentes capazes de reco-
nhecer e alertar o policial caso um 
veículo roubado ou furtado esteja 
circulando, por exemplo. Elas serão 
conectadas à internet com acesso 
ao banco de dados do Detecta, onde 
constam informações de veículos 

Viaturas da Polícia Militar terão câmeras
inteligentes

de interesse de segurança pública.

O sistema já foi instalado em dez 
viaturas que passaram por teste e 
agora foi iniciado o processo de li-
citação para a contratação de 3 mil 
novas câmeras, no dia 24 de agosto. 
De acordo com o Governo de SP, a 
licitação deverá ser publicada no 

Diário Oficial do Estado na primei-
ra semana de setembro, na moda-
lidade de pregão eletrônico. Serão 
investidos R$ 5,4 milhões para a 
contratação do serviço. A previsão 
é que o sistema já esteja em funcio-
namento no início do próximo ano.
 

Detecta
O Detecta é o maior big data de in-
formações policiais da América La-
tina e um dos maiores do mundo. 
O sistema integra bancos de dados 
das polícias e imagens de câmeras 
de diversos órgãos que podem ser 
acessados por todas as unidades 
policiais do Estado, melhorando a 
atuação das polícias no combate ao 
crime.

Estão integrados ao Detecta os 
bancos de dados do Registro Digi-
tal de Ocorrência (RDO), Instituto 
de Identificação (IIRGD), Sistema 
Operacional da PM (SIOPM - 190) e 
Sistema de Fotos Criminais (Foto-
crim), além de dados de veículos e 
da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) do Detran.

Atualmente, há 8,4 mil leitores de 
placas em pelo menos 4,4 mil pon-
tos de todo o Estado de São Paulo.
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TCE e USP firmam convênio 
para aprimorar fiscalização dos 

recursos públicos

INOVAÇÃO

Inteligência Artificial ajudará a identificar riscos e detectar fraudes em compras públicas

O Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCESP) 
e a Universidade de São 

Paulo (USP), por meio do Institu-
to de Ciências Matemáticas e de 
Computação (ICMC) de São Carlos, 
firmaram convênio para o desen-
volvimento de soluções de inteli-

gência artificial para o aprimora-
mento da fiscalização de recursos 
públicos. 

O acordo de cooperação foi assi-
nado pelo Presidente do TCESP, 
Conselheiro Dimas Ramalho, e 
pelo Reitor da USP, Prof. Dr. Carlos 

Gilberto Carlotti Júnior. Com va-
lidade de 60 meses, o acordo for-
malizado não terá custos extras 
aos cofres públicos. 

O objetivo do convênio é, a partir 
da análise inteligente de grandes 
bases de dados de notas fiscais 
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INOVAÇÃO

eletrônicas, identificar riscos – 
especialmente sobrepreço e su-
perfaturamento – e detectar frau-
des envolvendo compras entre 
empresas e o setor público.

O acordo de cooperação técnica 
tem também o intuito de aprimo-
rar o sistema de controle e gestão 
dos recursos, por meio de mode-
los avançados que identificam 
anomalias nas despesas públicas 
e apontam possíveis irregularida-
des em informações contábeis e 
na remuneração de servidores. 

O projeto abrange, ainda, a pro-
dução de indicadores de eficácia 
escolar da rede municipal de en-

sino no Estado de São Paulo que 
permitirão a análise da situação 
da rede de ensino, bem como o de-
senvolvimento de parâmetros de 
avaliação e direcionamento mais 
eficiente de recursos humanos e 
materiais. 

“O objetivo desse convênio é apro-
veitar a evolução tecnológica para 
aprimorar a fiscalização da Admi-
nistração Pública. Vivemos numa 
era em que tudo parece ser possí-
vel, se utilizarmos dados e inteli-
gência artificial. O setor público 
também precisa embarcar nesse 
trem para ter mais eficiência e 
controle. Contar com a excelência 
da USP nessa missão é um privi-
légio para o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo”, afirmou o 
Presidente do TCESP.

De acordo com o termo de coope-
ração, as ferramentas com base 
em algoritmos de aprendizado de 
máquinas e inteligência artificial 
serão desenvolvidas pelo Centro 

de Ciências Matemáticas Aplica-
das à Indústria (CEPID-CeMEAI). 
Já o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo será responsável por 
fornecer os dados para análise.

A assinatura contou com a pre-
sença do Diretor do ICMC/USP, 
Prof. Dr. André Carlos Ponce de 
Leon Ferreira de Carvalho; do Pro-
fessor Titular de Direito Financei-
ro da Faculdade de Direito da USP, 
Prof. Dr. Fernando Facury Scaff; 
do Procurador-Geral do Ministério 
Público de Contas junto ao TCESP, 
Thiago Pinheiro Lima; do Coorde-
nador do Projeto pela USP, Prof. Dr. 
José Alberto Cuminato; e do As-
sessor da Presidência do TCESP 
Gláucio Franca.

“O objetivo desse convê-
nio é aproveitar a evo-
lução tecnológica para 

aprimorar a fiscalização da 
Administração Pública".
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Leis de Direito Urbanístico e a 
necessidade de Audiência(s) 

Pública(s)

DIREITO PÚBLICO

Por José Ricardo Biazzo Simon e Gabriel Rinaldi dos Santos

Notas do Observatório de Jurisprudência de Controle de Constitucionalidade de
Leis Municipais do Estado de São Paulo

No dia 27 de julho de 2022, o 
Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça de São Paulo jul-

gou procedente a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 2023217-
72.2022.8.26.0000, ajuizada em 
face das Leis Complementares nº 
870 e º 873, de 28 de dezembro de 
2020, do Município de Praia Gran-
de, que tratam, respectivamente, 
do uso, ocupação e parcelamento 
do solo, do licenciamento, execu-
ção, manutenção e utilização de 

obras, edificações e equipamen-
tos nos limites dos imóveis, e do 
estabelecimento de restrições ao 
gabarito das instalações e edifi-
cações. Ao final, a Corte decidiu 
aplicar a modulação de efeitos, 
para que a inconstitucionalidade 
declarada gere efeitos “ex nunc”.

A ação foi ajuizada sob alegação 
de vício no processo legislativo 
decorrente da não realização de 
audiência pública que proporcio-

nasse participação popular direta 
no processo legislativo.

Segundo o Ministério Público, a 
normas afetas ao planejamento 
urbano, - em especial, as que tra-
tam da alteração do parcelamento 
e uso do solo urbano, imponham 
restrições para obras e edifica-
ções, reclassificações de zonas e 
corredores -, devem ser subme-
tidas à participação popular du-
rante o trâmite legislativo, como 
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José Ricardo Biazzo Simon  
Advogado Sócio de Biazzo Simon 
Advogados. Mestre em Direito Pú-
blico pela PUC-SP

Gabriel Rinaldi dos Santos 
Advogado Pleno de Biazzo Simon 
Advogados, com vasta experiência 
em temas de Direito Administrativo, 
Econômico, Tributário, Financeiro e 
Ambiental. Foi membro da Oficina 
de Direito Ambiental da FDUSP

DIREITO PÚBLICO

mandam os artigos 180, inciso II e 
191 da Constituição Paulista .

Há inúmeros julgados do Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo com o decre-
to de inconstitucionalidade por 
tal vício formal . 

A mera ausência de audiência 
tem dado destino conhecido as 
leis, a inconstitucionalidade. Mas 
as ocorrências fáticas trazem ou-
tras indagações: dos julgados há 
como abstrair alguma orientação 
quanto a quantidade necessária 
de audiências ou consultas públi-
cas? O tribunal impõe algum for-
mato para que seja promovida a 
participação popular? 

Há julgado – a ADI nº 2023217-
72.2022.8.26.0000, da relatoria do 
Des. Jacob Valente, julgada em 27 
de julho de 2022, em que o decreto 
de inconstitucionalidade se deu 
porque, segundo o relator, a mera 

existência de sítio eletrônico vol-
tado à manifestação de ideias dos 
munícipes acerca das normas 
urbanísticas “não supre as audi-
ências que não foram realizadas 
durante a tramitação dos projetos 
de leis que ensejaram a edição das 
LC's 870 e 873/2020”.

Na ADI nº 2283607-
58.2021.8.26.0000 que trata da Lei 
nº 7.257, de 25 de setembro de 
2019, do Município de Bauru hou-
ve decreto de inconstitucionali-
dade sob o argumento de que não 
foi franqueada nenhuma forma de 
participação dos cidadãos, sequer 
uma página para consulta

Na ADI nº 2186984-
34.2018.8.26.0000, ajuizada em 
face da Lei Complementar nº 189, 
de 08 de janeiro de 2018, do Mu-
nicípio de Campinas o Ministério 
Público questionou que a quanti-
dade de audiências e consultas 
públicas não teria proporcionado 
a efetiva participação popular, po-
rém no acórdão se considerou que 
houve comprovação da participa-
ção popular. 

O número de leis municipais em 

matéria de direito urbanístico 
que tem sido levado a controle de 
constitucionalidade é muito gran-
de e dos julgados deve em breve 
advir alguma direção quanto a 
quantidade necessária de audiên-
cia pública, o formato considerado 
adequado e outras formalidades.

1 Artigo 180 - No estabelecimento de diretri-
zes e normas relativas ao desenvolvimento 
urbano, o Estado e os Municípios assegura-
rão: [...]

II - a participação das respectivas entidades 
comunitárias no estudo, encaminhamento e 
solução dos problemas, planos, programas e 
projetos que lhes sejam concernentes;
Artigo 191 - O Estado e os Municípios pro-
videnciarão, com a participação da coleti-
vidade, a preservação, conservação, defesa, 
recuperação e melhoria do meio ambiente 
natural, artificial e do trabalho,
atendidas as peculiaridades regionais e lo-
cais e em harmonia com o desenvolvimento 
social e econômico.
  ADIN 2111862-78.2019.8.26.0000, Rel. Desª 
Cristina Zucchi, j. 04/09/2019; ADIN 2110496-
04.2019.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 
04/09/2019 e inúmeros outros.
  Inúmeros outros acórdãos tratam do as-
sunto: exempli gratia: ADI nº 2001053-
16.2022.8.26.0000, Adi nº 2202695-
74.2021.8.26.0000
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Aglutinação (in)devida em editais 
de aquisição de material escolar

DIREITO PÚBLICO

Por Gabriela Cloretti Alcazar e José Ricardo Biazzo Simon

Notas do Observatório de Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Um tema que tem nos chama-
do a tenção recentemente é 
o entendimento do TCE-SP 

na análise de editais para forne-
cimento de material escolar para 
os alunos da rede pública, que é 
composto por diferentes itens (por 
ex., mochila, caderno, estojo, lápis, 
caneta, esquadro etc.).

Para aumentar a eficiência e prati-
cidade na aquisição desses itens, 
por vezes as Municipalidades pre-
tendem a compra conjunta desses 
materiais, de forma que não seja 
necessário que a própria admi-
nistração dispense tempo e ser-
vidores para separar o material 
disponibilizado para cada um dos 
alunos. 

Já a tempos prepondera na Corte o 
entendimento de que seria restri-
tiva à competitividade a aquisição 
conjunta de itens personalizados 
e materiais recicláveis com itens 
não personalizados, ou sem o atri-
buto da reciclagem.  Nesse sentido 
temos inúmeros julgados: 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. 
LICITAÇÃO E CONTRATO. AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. RE-
GISTRO DE PREÇOS. AGLUTINA-
ÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS 
COM ITENS BÁSICOS DE PAPELA-
RIA. EM DECORRÊNCIA, TAMBÉM 
HOUVE FALHA NA RESPECTIVA 
PESQUISA PRÉVIA DE PREÇOS. 
RECURSO IMPROVIDO.  1. É veda-
da a aglutinação de itens comuns 
com itens personalizados de pa-
pelaria no mesmo lote licitado. [...]
De fato, persiste a objeção que re-
caiu sobre aglutinação de itens 
de prateleira com itens perso-

nalizados de papelaria, relativos 
a segmento diverso de mercado. 
Ademais, não restou demonstrado 
nos autos que eventual segregação 
ocasionaria prejuízo à economia 
de escala. Do mesmo modo, repu-
to que os trabalhos adicionais de 
montagem dos conjuntos de mate-
riais escolares poderiam ser admi-
nistrados sem maiores percalços, 
mediante devido gerenciamento.
(TC-000385/020/15; Rel. Rena-
to Martins Costa; Data da sessão: 
11/11/2020)

... o ato convocatório reúne todos 
os produtos que comporão os kits 
para aquisição conjunta pelo me-
nor preço global. Com isso, aglu-
tina, em lote único, produtos de-
nominados ‘de prateleira’, aqueles 
disponíveis no mercado, normal-
mente para pronta entrega, com 
os chamados ‘sob encomenda’, a 
exemplo dos estojos descritos no 
Item 11, e, ainda, ‘produtos perso-
nalizados’, como aqueles descritos 
nos Itens 1 a 5(cadernos) e 11 (es-
tojos). 

Embora a aquisição conjunta de 
produtos afins, como os de pape-
laria, tenda a proporcionar ganhos 
decorrentes da economia de es-

cala e, ainda que sua reunião em 
kits traga facilidades do ponto de 
vista da logística para a distribui-
ção dos materiais para os alunos, 
entendo que a exigência de que al-
guns deles tenham especificações 
não usuais e que sejam personali-
zados, como é o caso dos estojos e 
dos cadernos, acaba por afastar da 
disputa empresas que já possuam 
estoques, por preços razoáveis e 
eventualmente mais atrativos para 
a Administração Pública.  
(TC 005006.989.14-9; Rel. Cristina 
de Castro Moraes; Data da sessão: 
10/12/2014)

De fato, se mostra restritiva a for-
ma de composição dos lotes, na 
medida em que houve, sob diver-
sos ângulos, a união de componen-
tes em blocos que não comportam 
harmonia interna, independente-
mente da permissão de participa-
ção de empresas reunidas em con-
sórcio. É o caso da aglutinação de 
itens personalizados com itens de 
prateleira; itens sustentáveis com 
itens comuns; e itens de confecção 
têxtil (não usuais no segmento) 
com itens de papelaria (de prate-
leira).
(TC 12955.989.16-5; Rel. Josué Ro-
mero; Data da sessão: 19/10/2016)

Mas há também julgados pela via-
bilidade da aquisição conjunta de 
produtos comuns de papelaria e 
aqueles considerados “sustentá-
veis”, apontando-se para economia 
de escala e com imposição de que 
o agrupamento de produtos se con-
cilie em sede de comercialização. 
Nesse sentido, encontra-se voto 
mais recente de Renato Martins 
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Costa, que consignou na sessão do 
Tribunal Pleno de 06/04/2022: 

Impende destacar que a jurispru-
dência deste E. Tribunal se firmou 
no sentido de que não há, em tese, 
óbice legal à aglutinação de produ-
tos em lotes, com vistas à contra-
tação de um único fornecedor que 
se incumba de entregá-los ponto 
a ponto, nos prazos e condições 
estipuladas no edital, desde que 
se considere o agrupamento de 
produtos afins, a título de garantir 
maior competitividade e a obten-
ção de preços mais vantajosos.

Todavia, a composição dos lotes 
merece revisão. 

Embora repute viável a aquisição 
conjunta de produtos comuns de 
papelaria e aqueles considera-
dos “sustentáveis”, haja vista a 
larga oferta existente no merca-
do (conf. TC-22904.989.21-7 e TC-
022960.989.21-8, Sessão Plenária 
de 8/12/2021, Relator o eminente 
Substituto de Conselheiro Samy 
Wurman), em todos os 6 (seis) lo-
tes examinados foi possível cons-
tatar o agrupamento de produtos 
que não se conciliam em sede de 
comercialização.

É que ao lado de itens comuns de 
papelaria foram agregados produ-
tos cujas peculiaridades remetem 
à produção sob encomenda ou fora 
dos padrões da pronta entrega (ca-
dernos personalizados conforme a 
arte a ser fornecida pela Prefeitura).
[...]

Assim, na esteira do comando legal 
e da jurisprudência referenciada, 
incumbe à Administração, se optar 
por manter o critério de julgamento 
por lotes, providenciar o reagrupa-
mento de tais produtos, conside-
rando, para tanto, maior afinidade 
entre si.
(TC-0007717.989.22-2; Rel. Rena-
to Martins Costa; Data da sessão: 
06/04/2022)

No mesmo sentido, tem-se a po-
sição de relatoria do Conselhei-
ro-Substituto Samy Wurman em 
oportunidades diferentes. Vejamos: 
No que toca à composição dos lo-
tes, filio-me às conclusões de MPC 
e SDG, que amparados no atual en-
tendimento jurisprudencial desta 
Corte, reputaram viável a aquisi-
ção conjunta de produtos comuns 
de papelaria e aqueles considera-
dos “sustentáveis”. Deverá a muni-
cipalidade, todavia, em atenção ao 
disposto no artigo 15, inciso IV, da 
Lei Federal nº 8.666/93, segregar 
em itens ou lotes específicos os 
produtos “personalizados ou fora 
dos padrões da pronta entrega”, 
uma vez que fornecidos por seg-
mentos distintos de mercado.  
(TC-022904.989.21-7; Data da ses-
são: 08/12/2022)

Seja como for, a aplicação do crité-
rio de julgamento de menor preço 
por lote para aquisição de mate-
riais escolares só estará permitida 
se o agrupamento corresponder 
necessariamente ao kit de cada 
aluno, devendo ser adotado o me-
nor preço por item ou lote próprio 
para artigos que não possam inte-
grar esse conjunto, como no caso 
de produtos personalizados ou fora 
dos padrões da pronta entrega, se-
gundo as características comuns e 

a oferta existente no mesmo mer-
cado. 

Assim e depois de retificada a dis-
posição dos lotes segundo essas 
diretrizes, deverá a Administração 
observar que a nossa orientação ju-
risprudencial não mais determina 
a segregação de produtos susten-
táveis, incluindo aqueles fabrica-
dos com matéria-prima reciclável, 
haja vista a larga oferta existente 
no mercado (cf. TC-006641.989.21-
5, Exame Prévio, Sessão de 7/4/20, 
sob minha relatoria.
 
Já a personalização de materiais, 
quando cabível e justificada, re-
quer item ou lote próprio por se 
distinguir da pronta entrega, assim 
como os demais itens fora dos pa-
drões usuais de mercado que não 
configurem artigos de prateleira.”
(TC-21616.989.21-8; Rel. Samy Wur-
man)

A realidade é que a especificidade 
dos casos é que determinam a po-
sição da Corte e a melhor medida 
para a aquisição é se atentar para 
as minúcias, procurando econo-
mia de escala e dispensa de tra-
balhos desnecessários, mas com 
agrupamentos que não impliquem 
em dificuldade de participação dos 
comerciantes. 
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A função pedagógica dos
Tribunais de Contas na Nova Lei 

de Licitações

TRIBUNAL DE CONTAS

A Lei 14.133/2021 trouxe im-
portantes regras a respeito 
da atuação dos Tribunais de 

Contas nas licitações e contratos 
administrativos. De modo geral, é 
possível dividir essas regras em 
relação à forma de exercício da 

função típica de controle e à for-
mação de gestores públicos para a 
aplicação da nova lei, objeto este 
que é o foco do presente texto.

O aspecto pedagógico do contro-
le da gestão pública não é pro-

priamente novo para as Cortes 
de Contas. Afinal, ao exercerem 
suas funções típicas, forma-se um 
conjunto de julgados e súmulas 
que direcionam os agentes pú-
blicos, envolvidos ou não nos ca-
sos analisados, nas futuras ações 

Por Dimas Ramalho
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TRIBUNAL DE CONTAS

administrativas. Além disso, o 
instrumento de consulta formal 
a tais órgãos tem sido utilizado 
para tratar de temas em tese, com 
a obtenção de diretriz geral que se 
aplica a diversos órgãos e entida-
des no mesmo quadro jurídico.

No entanto, a nova Lei de Licita-
ções trouxe um acréscimo a essa 
função. Está determinado no art. 
173 o dever de os Tribunais, pelas 
respectivas Escolas, promoverem 
a formação dos agentes públicos 
envolvidos com a sua aplicação, 
o que envolve pregoeiros, agentes 

de contratação, membros de equi-
pes de apoio, gestores e fiscais de 
contratos etc. Os instrumentos 
utilizados para tal finalidade são 
“cursos presenciais e a distância, 
redes de aprendizagem, seminá-
rios e congressos sobre contrata-
ções públicas”. 

A norma possui por finalidade es-
tabelecer um ambiente de apren-
dizagem para os gestores públi-
cos, baseado no corpo técnico de 
tais órgãos de controle e em aca-
dêmicos especializados na maté-
ria, além da troca de experiências 
e percepções a respeito do novo 
regime jurídico inaugurado. 

Como típica atividade de trans-
missão de conhecimento, é ne-
cessária a interação entre todos 
os partícipes destes eventos, ins-
trutores e alunos. A perspectiva 
da lei é a do diálogo aberto entre 
controladores, professores e ges-
tores para criar consensos sobre 
o tema de licitações e contratos, 
com ênfase em medidas que pre-
vinam erros, ao invés de apenas 
focar na sua correção e sanciona-
mento.

O desempenho da função pedagó-
gica vem sendo há tempos uma 
das prioridades do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, 
por meio das atividades da Esco-
la Paulista de Contas Públicas e 
de eventos já tradicionais, como o 
Ciclo de Debates, que há 25 anos 
reúne jurisdicionados pelo inte-
rior. Em 2022, estivemos em dez 
cidades e dialogamos com mais 
de sete mil Prefeitos, Vereadores, 
Secretários, e servidores que in-
tegram as equipes de apoio aos 
gestores públicos. A nova Lei de 
Licitações foi um dos destaques 
da programação dessa caravana.
Para  cumprir o dever coloca-
do pela nova norma às Cortes de 
Contas com mais especificidade, 
o TCESP também promoveu no 
dia 07 de julho um seminário na 
cidade de Araraquara (disponível 

em https://www.youtube.com/
watch?v=jVP2g4HNIPc&t=8720s 
e https://www.youtube.com/wat-
ch?v=b_NnsX3Sef4&t=7711s), que 
reuniu mais de mil gestores da re-
gião, além de transmissão online 
pelas redes sociais, com mais de 
1,4 mil espectadores ao vivo. Na 
ocasião, as perguntas feitas aos 
instrutores auxiliaram o diálogo e 
interação entre todos.

Mais seminários estão previstos 
neste ano para contribuir com 
a difusão da Lei n. 14.133/2021. O 
próximo ocorrerá em São José 
dos Campos, em setembro, e os 
demais serão organizados pelo 
TCESP no mesmo formato em 
Bauru, Presidente Prudente e Re-
gistro, entre outubro e dezembro, 
sempre em ambiente de aprendi-
zagem mútua e colaborativa.

A criação de um ambiente público 
de maior eficiência e efetividade 
por parte dos gestores nas contra-
tações públicas demanda a inte-
ração com os Tribunais de Contas 
para a criação de consensos apli-
cáveis ao novo regime, ação que 
deve mobilizar todos os controla-
dores conscientes de sua relevan-
te função pedagógica.

Dimas Ramalho 
Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo
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No último dia 18, após quatro 
sessões, o pleno do Supremo 
Tribunal Federal aprovou, 

por unanimidade, Repercussão Ge-
ral envolvendo pontos específicos 
da nova Lei de Improbidade Admi-
nistrativa (Lei nº 14.230/2022), fi-
xando quatro teses, dentre as quais 
me permito, neste momento, co-
mentar a tese 2, porque teratológica 
mas, antes de adentrar no mérito, 
convém transcreve-la:

2) A norma benéfica da Lei 
14.230/2021 - revogação da modali-
dade culposa do ato de improbida-
de administrativa -, é IRRETROATI-
VA, em virtude do artigo 5º, inciso 
XXXVI, da Constituição Federal, 
não tendo incidência em relação à 
eficácia da coisa julgada; nem tam-
pouco durante o processo de exe-
cução das penas e seus incidentes.

A leitura do texto acima comprova 
que, na visão do Supremo Tribunal 
Federal, a norma benéfica, alberga-
da na Lei nº 14.230/2022, ou seja, a 

revogação da modalidade culposa 
é irretroativa, em face do princípio 
grafado no artigo 5º, inciso XXXVI, 
da Constituição Federal, não tendo 
incidência em relação à eficácia 
da coisa julgada e, portanto, resta 
implícita sua retroatividade em re-
lação aos processos em curso, ain-
da não alcançados pela eficácia da 
coisa julgada.

Neste passo, impende trazer à baila 
o que diz o princípio plasmado no 
inciso XXXVI, do art. 5º, da Carta de 
88, in  verbis: a lei não prejudicará 
o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada;.

A pergunta, que não quer calar: em 
que medida a lei mais benéfica, tal 
como reconhecida pela Suprema 
Corte, pode prejudicar a coisa ju-
gada? A contradição hospedada 
na tese 2 é evidente: DOIS PESOS E 
DUAS MEDIDAS, diz o dito popular.

Aliás, o Professor José Afonso da 
Silva, com peculiar clareza, pontua:

A nova lei de
improbidade e o Supremo 

Tribunal Federal

Antonio Sergio Baptista 
Advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 
17.111 - Bacharel em Direito pela Univer-
sidade São Paulo - 1964 - Especialista em 
Direito Administrativo e Tributário pela 
Pontifícia Universidade Católica - 1973

Dizendo que a lei não prejudicará a 
coisa julgada, quer se tutelar esta 
contra a ação direta do legislador, 
contra ataque direto da lei.

E, conclui o renomado mestre: 
A lei não pode desfazer (rescindir 
ou anular ou tornar ineficaz) a coi-
sa julgada.1 

De outro turno, a mesma tese, ao 
vedar o manejo, pelo executado, 
dos dispositivos processuais en-
cartados no Código de Processo Ci-
vil (Lei nº 13.105/2015), em especial 
no âmbito do Cumprimento de Sen-
tença, o Supremo Tribunal Federal, 
a um só tempo, afronta os princí-
pios estampados no art. 5º, caput e 
nos incisos I e LV, da Constituição 
da República Federativa do Brasil: 
isonomia e ampla defesa. 

Em conclusão, percebe-se que, ape-
sar da Repercussão Geral, a tese 
lançada pelo Supremo Tribunal Fe-
deral deverá provocar nova polêmi-
ca, quer em face da doutrina, quer 
em decisões judiciais, mesmo por-
que “O Supremo não é maior que a 
Constituição.”2 

1 Curso de Direito Constitucional Positivo, 22ª ed., 
São Paulo, Malheiros, 2003, p.435

2 Alexandre Garcia, Correio Brasiliense, 18.05.2022

ARTIGO

Por Antonio Sérgio Baptista  
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Fazer a diferença 

Marco Vinholi 
é diretor-superintendente do Sebrae-SP

ARTIGO

Por Marco Vinholi

É comum separarmos as ra-
zões que levam as pessoas a 
empreender em dois grupos: 

necessidade e oportunidade. Mas 
essa dualidade já não representa 
tão bem o que motiva a abertura de 
um negócio próprio.

A importante pesquisa Global En-
trepreneurship Monitor (GEM), que 
visa entender o papel  socioeconô-
mico do empreendedorismo, desde 
2019 passou a considerar outros fa-
tores para captar essa dinâmica.

O levantamento mais recente mos-
tra que, no Estado de São Paulo em 
2021, a principal motivação para al-
guém montar um pequeno negócio 
foi “ganhar a vida porque os empre-
gos são escassos”. Entre os empre-
endimentos nascentes (até 3 meses 
no mercado) e novos (com 3 meses 
a 3,5 anos de operação) essa foi a 
razão alegada por 73,3% e 72,8% dos 
entrevistados, respectivamente.

Chama a atenção que o segundo 
estímulo mais citado é “fazer a dife-
rença no mundo”, em porcentagens 
bem próximas da motivação prin-

cipal: 71,9% entre os negócios nas-
centes e 69,2% entre os novos.

As outras razões mencionadas são 
“construir uma grande riqueza ou 
renda muito alta” e “continuar uma 
tradição familiar”, ambas com dis-
tâncias maiores das duas primeiras.

Não se discute a legitimidade de se 
montar uma empresa para ganhar 
dinheiro — é justo querer uma vida 
financeira mais confortável — con-
tudo, a vontade de fazer a diferença 
no mundo com um negócio próprio 
mostra como o empreendedorismo 
pode ser o caminho para a realiza-
ção pessoal e para uma sociedade 
melhor.

Não faltam exemplos de ações em-
preendedoras que mudaram o cur-
so da história. Porém, as iniciativas 
de pequeno porte também têm esse 
poder.

Quando um empreendedor abre 
uma loja de bairro e supre a de-
manda local por um determinado 
produto, ele proporciona, no míni-
mo, uma facilidade para quem ali 

vive. Quando cria postos de traba-
lho, possibilita que os funcionários 
tenham renda, provenham suas 
famílias e, por sua vez, fomentem 
o consumo, beneficiando outros 
comerciantes. Alguém duvida que 
esse ciclo faz a diferença naquela 
localidade e que pode ir além?

Sabemos onde um pequeno negó-
cio começa, mas nunca sabemos 
aonde pode chegar. É aí que está a 
riqueza do empreendedorismo e é 
por ele que o Sebrae-SP trabalha in-
cansavelmente.
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Prefeita Luciani Gimenes
De Guapiaçu, foi eleita Presidente 
da Associação das Prefeitas e Vice-
-Prefeitas do Estado de São Paulo 
(APVPESP), em Assembleia Geral 
realizada em 13 de julho, na ALESP, 
com a presença maciça de Prefei-
tas, Vice-Prefeitas, Vereadores, do 
Secretário de Desenvolvimento 
Regional Dr. Rubens Cury, de con-
vidados e de lideranças femininas, 
como Célia Leão, Édna Martins (Se-
cretaria da Justiça), Dra. Gabriela 
Manssur, Sileni Rolla (MMV), Liz 
Coli (CIEE, MMV e Conselho Esta-

Prefeita Rute
Almeida dos Santos Lima, do mu-
nicípio de Caiuá, vem realizando 
tarefas essenciais à administração. 
Agradável vídeo no site da Prefeitura 
traz a “Tranquilidade de uma peque-
na cidade do interior de São Paulo”. 

Anete Casagrande
A Vice-Prefeita de Araras é a pri-
meira Vice-Prefeita da história do 
município e está colaborando com 
as políticas públicas lá implanta-
das. Anete foi Vereadora e vê com 
alegria o trabalho de sua filha, a 
Vereadora Ana Júlia Casagrande. 
Araras tem 11 Vereadores, sendo 5 
mulheres, fato histórico para a Câ-
mara Municipal.

MULHERES EM DESTAQUE

Mulheres em DESTAQUE

dual da Condição Feminina), Lilian 
Schiavo (OBME), da ex-Prefeita Gi-
sele Tonchis (representando Dra. 
Tânia Zilkoski, do Movimento Mu-
lheres Municipalistas, da Confede-
ração Nacional dos Municípios) e 
de Wilma Campos Machado.

Por Marilene Mariottoni  
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OBME
A Organização Brasileira das Mu-
lheres Empresárias (OBME), presi-
dida pela dinâmica Lilian Schiavo, 
completou 15 anos de existência, 
comemorados com um almoço, es-
tando previstas outras atividades, 
como o lançamento de um livro, 
para o qual esta colunista colaborou 
com dois capítulos. Modelo de enti-
dade, a Presidente Lilian não mede 
esforços para a realização de ações 
importantes às mulheres empresá-
rias, inclusive internacionais.

Compliance Feminino
A ilustre Dra. Gabriela Manssur, 
Promotora de justiça e Presidente 
do Instituto Justiça de Saia, lançou 
o livro “Código de Compliance Fe-
minino”, no dia 5 de agosto, na Li-
vraria da Vila.

Empreendedora da
Década
A empresária Luíza Trajano recebeu 
homenagem do Conselho Regional 
de Economia do Estado de São Pau-
lo (CORECON SP) como a Empreen-
dedora da Década 2011-2021, entre-
gue pelo Presidente Pedro Afonso 
Gomes e pela Dra. Nancy Gorgulho 
Braga, Coordenadora da Comissão 
da Mulher Economista.

Capacitação
Mariazinha Hellmeister, Presidente 
do Sindicato dos Empregados em 
Institutos de Beleza e Cabeleireiros 
de Senhoras de São Paulo e Região 
(SindeBeleza – 10 municípios), co-
municou a inauguração do Institu-
to Nacional de Capacitação do Pro-
fissional de Beleza e Arte, em 19 de 
agosto. Sempre atuante, participou 
recentemente de evento da União 
Internacional de Trabalhadores da 
Alimentação, Agricultura e Afins 
(UITA) e do 19º Salão do Turismo de 
São Paulo

Edir Sales
A Vereadora paulistana Edir Sales, 
madrinha de honra da Associação 
Brasileira de Imprensa de Mídia 
Eletrônica e Digital (ABIME), e a 
jornalista Vera Tabach, Presidente 
nacional, realizaram cerimônia de 
homenagem aos profissionais da 
saúde, em 5 de agosto, na Câmara 
Municipal de São Paulo. 

Vereadora Mary Lopes 

de Manduri tem realizado mui-
tos trabalhos na área da saúde, 
especialmente para pessoas com 
deficiência e autistas, buscando 
o envolvimento do município no 
diagnóstico das crianças, dan-
do maior tranquilidade às mães. 
Ações foram iniciadas na Semana 
de Conscientização do Autismo, 
com palestras de pediatra, de assis-
tente social e de psicóloga.
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Rita Bergamasco
A Vice-Prefeita de Jaguariúna que 
exerce a profissão de assistente so-
cial há 38 anos, dos quais 28 anos 
como Secretária de Assistência So-
cial, já realizou muito em defesa do 
município. Na atual gestão, em que 
ocupa o cargo de Secretária de Meio 
Ambiente, tem obtido muitas con-
quistas, como o tratamento de 100% 
do esgoto. E outros benefícios são 
desenvolvidos.

Sebastiana Tavares
É a Vice-Prefeita de Bebedouro, 
onde já foi Vereadora em três man-
datos, tendo sido também Presi-
dente e Diretora de entidades as-
sistenciais. Atuou nessa área, junto 
à terceira idade e na saúde; foi Di-
retora de Habitação. Há um ano e 
meio no cargo atual, reforça e am-
plia sua atuação na administração.

Márcia Bin 
A Prefeitura de Poá está entregan-
do cerca de 13 mil kits de uniformes 
escolares para sua rede municipal, 
está alocando estagiários na admi-
nistração e iniciará curso de capa-
citação em confeitaria. São algu-
mas das ações exitosas da Prefeita 
Márcia Bin. 

Prefeita Priscilla Prado
De Mira Estrela, arquiteta, que cui-
da com toda a atenção dos assun-
tos da administração. A Prefeitura 
está realizando campanha pelo 
descarte correto das embalagens 
de agrotóxicos, através da Secreta-
ria de Agricultura e Meio ambiente, 
com orientação aos agricultores.

Regina Moraes

É a Prefeita de Águas da Prata que 
tem se dedicado aos inúmeros as-
suntos de importância à popula-
ção. O recebimento de R$200mil do 
Governo federal para ações na área 
de assistência social deverá incre-
mentar a continuidade das ativida-
des na área.

Silvana Guarnieri
A Engenheira, ex-Vice-Prefeita de 
Diadema e Diretora do Sindicato 
dos Engenheiros no Estado de São 
Paulo (SEESP) está organizando o 
Núcleo da Mulher Engenheira do 
SEESP que será oficializado no ani-
versário da entidade.

Marilene  Mariottoni  
Marilene Mariottoni é Conselheira da APM, 
da Consumare e do Movimento Mulheres da 
Verdade; engenheira, corretora e jornalista. 
Foi Vereadora por 5 mandatos e Presidente 
da Câmara de Mogi Mirim.
marilenemarioton@uol.com.br

MULHERES EM DESTAQUE
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XI Encontro dos Conselhos 
de Consumidores de 

Energia da Região Sudeste

Dalva Christofoletti Paes da Silva 
é Relações Públicas da Associação 
Paulista de Municípios e Presidente do 
CEAME-Centro de Estudos e Apoio aos  
Municípios e Empresas e Fundadora e 
Coordenadora do Movimento de Mu-
lheres Municipalistas da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM)

HOMENAGEM

Por Dalva Christofoletti Paes da Silva  

Desde que foram criados os Con-
selhos de Consumidores de 
Energia elétrica das Distribuido-

ras, temos o privilégio de representar o 
Poder Público, através da APM-Asso-
ciação Paulista de Municípios, no CON-
SELPA, antes, Conselho de Consumi-
dores da Eletropaulo e hoje, Conselho 
de Consumidores da ENEL São Paulo.  
Como já é de conhecimento geral esse 
Conselho em todas as distribuidoras 
de energia do país, têm representantes 
de 5 segmentos: Comércio, Indústria, 
Residencial, Poder Público e Rural. No 
caso do CONSELPA têm assento a APM, 
a FIESP, a FECOMÉRCIO, a FAPESP e a 
ASSOSINDICOS.
Tendo deixado a presidência em junho 
último, cargo que ocupamos por vá-
rias vezes, pudemos, junto com nossa 
suplente, a ex-vereadora Marilene Ma-
riotoni, iniciar as providências para o 
XI ENCONTRO DOS CONSELHORES DE 
CONSUMIDORES DE ENERGIA DA RE-
GIÃO SUDESTE; e continuando como 
membro, contribuir com o Coronel Gil-
mar Ogawa que nos sucedeu, na orga-
nização desse extraordinário evento, 
que reuniu a maioria dos estados bra-
sileiros e não somente os da região su-
deste.
Nossa história com energia elétrica 
vem de longe, pois fomos por 32 anos, 

funcionária municipal de Rio Claro, 
onde era a sede das Centrais Elétricas 
do Estado de São Paulo, a CESP; que fez 
a diferença quando da industrialização 
do município. Com essa vivência, quan-
do da Constituinte, como militante do 
movimento municipalista, lutamos 
muito para a volta dos CONSELHOS, 
abolidos no regime militar.  Felizmente 
esse braço da democracia foi restabe-
lecido na Constituição de 1988 e dentre 
muitos o de Consumidores cumpre o 
papel de representação da sociedade.
E nesse  evento, título do nosso artigo,  
graças à colaboração do presidente da 
ENEL São Paulo, Max  Xavier Lins, da 
Diretoria,  em especial da  senhora Carla 
Santos, do André, da secretária Michele 
e tantos outros funcionários da Distri-
buidora – aos quais agradecemos -  pu-
demos receber a todos no amplo e con-
fortável Espaço de Eventos Immensita, 
com uma programação de alto nível, 
onde todos os conselheiros de todos os 
segmentos puderam falar e propor,  se 
não soluções,  pelo menos alternativas 
para a melhoria da distribuição, em es-
pecial da zona rural. Os representantes 
e técnicos da ENEL São Paulo falaram 
sobre os avanços da tecnologia usada 
por ela e da extensão e manutenção das 
estruturas de atendimento. E também 
das dificuldades resultantes de proce-

dimentos inadequados que causam fal-
ta e transtornos para a regularidade na 
distribuição. E isso tudo foi registrado 
num documento que será enviado para 
a ANEEL-Agência Nacional de Energia 
Elétrica, responsável pela regulamen-
tação das normas de procedimento do 
setor, com a expectativa de que a Agên-
cia, levando em conta a importância do 
Conselho, receba como contribuição e 
respeite o proposto no documento no 
que for da sua competência.
Na ocasião, tive a honra de receber 
uma placa-homenagem, entregue pelo 
ENEL São Paulo, Max Xavier Lins. 
Agradeço a todos pela honraria, foi um 
privilégio presidir este Conselho. 

Dra. Dalva Christofoletti Paes da Silva
O CONSELPA e a ENEL Distribuidora 
São Paulo, irmanados nesta homena-
gem, agradecem todo o tempo dedicado 
à presidência no Conselho de Consumi-
dores de Energia Elétrica. Suas iniciati-
vas, recomendações e o apoio aos pares 
foram essenciais para que evoluísse-
mos no sentido de levar a voz do consu-
midor às várias instâncias de decisão. 
Que continuemos  juntos a empoderar 
as presentes e futuras gerações do nos-
so país.

“Você nunca sabe que resultados vi-
rão da sua ação. Mas, se você não fizer 
nada, não existiram resultados”
(Mahatma Gandhi)

São Paulo 25 de agosto de 2022
ENEL - CONSELPA - ANEEL - Agência Na-
cional de Energia Elétrica   

O presidente da ENEL São Paulo Max Xavier Lins, à direita da homenageada 
Dalva Christofoletti Paes da Silva, que tem à sua esquerda o Coronel Gilmar Ogawua, 
novo presidente do CONSELPA
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