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Texto e foto: Bianca Santos

Aconteceu no dia 29 de maio a pa-
lestra “Previdência: Fatos e mitos” no 
Auditório Teotônio Vilela, na ALESP.  O 
evento foi fruto de uma parceria entre 
o Instituto do Legislativo Paulista e o 
deputado estadual Daniel José (NOVO), 
que recebeu o público e abriu o evento 
abordando a importância do assunto nos 
dias atuais. Em seguida, sob a saudação 
do parlamentar, o palestrante André 
Bolini iniciou a apresentação.

André é formado em administração 
de empresas pela FGV e estudante na 
Faculdade de Direito da USP, trouxe à 
tona os principais problemas da atual si-
tuação da previdência e discutiu as pos-
síveis alternativas e soluções 
da reforma previdenciária. 

Foi apresentado um panora-
ma geral sobre o atual cenário 
do Brasil, enfocando a demo-
grafia, o desequilibro popula-
cional, os gastos públicos e as 
mudanças ao longo dos anos 
na taxa de natalidade. “A gen-
te tem a mesma proporção de 

idosos que o Mé-
xico, mas gasta-
mos como se fos-
se a Alemanha”, 
afirmou André.

No decorrer 
da palestra, An-
dré falou sobre 
os fatos e mitos 
que rodeiam o 
assunto e expla-
nou a respeito 
do modelo de 
previdência so-
cial em outros 
países em comparação ao Brasil. 

É sabido que hoje, um dos maiores 
entraves na questão previdenciária 

mundial é o envelhecimento 
populacional e no Brasil não 
seria diferente, pois o enve-
lhecimento de sua população 
está relacionado a um fenô-
meno mundial. Segundo da-
dos da OMS (2005), o Brasil, 
até 2025, será o sexto país do 
mundo com o maior número 
de pessoas idosas, porém com 

um agravante, os países desenvolvidos 
enriqueceram e depois envelheceram. 
Nós, como todos os países pobres, es-
tamos envelhecendo antes de enrique-
cer. Eles tiveram recursos e tempo.

 “A França levou 124 anos para ter esse 
envelhecimento [populacional]. Nós va-
mos levar 40 anos. A nossa pirâmide inver-
teu muito mais rapidamente”, informou 
André. A proposta de reforma é conside-
rada prioridade pela equipe econômica 
do governo para tentar reequilibrar as 
contas públicas nos próximos anos. 

Dia nacional da adoção 
é comemorado em 
evento do ILP
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André Bolini aborda fatos e mitos da 
previdência em palestra 

Daniel José (NOVO)

Palestrante André Bolini apresentando o cenário da previdência no Brasil



Laura Sobral fala sobre espaços urbanos 
e ação coletiva
Texto e foto: Bianca Santos

No dia 21 de maio aconteceu a pa-
lestra da arquiteta e urbanista Laura 
Sobral “Fazendo Junto” na Sala de 
aula do ILP. O evento, baseado no livro 
Doing it together, de sua autoria, teve 
por objetivo apresentar as ferramen-

tas de cooperação que permitem aos  cidadãos desempenhar 
seu papel no processo de tomada de decisão sobre a utiliza-
ção dos  espaços públicos da cidade. 

Laura Sobral é graduada e mestre pela Universidade São 
Paulo e realiza intervenções urbanas a fim de promover a 
ativação e apropriação de espaços públicos. Ela desenvolveu 
a pesquisa “Fazendo Junto” durante sua permanência em 
Berlim e co-fundou o Instituto A Cidade Precisa de Você, que 
promove a melhora de ambientes urbanos.

A palestra tratou dos diferentes mecanismos que podem tor-
nar a administração pública mais permeável e incentivar o  pro-
cesso de planejamento urbano mais democrático. Laura trouxe 
exemplos bem sucedidos de estratégias positivas de mobilização 
empregadas pelas cidades de Madri, Bolonha e Lisboa, “Eles já al-
cançaram mecanismos de cooperação nesse sentido que eu espero 

que possam inspirar a cidade de São Paulo, outras cidades do Esta-
do, além dos municípios dos demais Estados”, afirma a arquiteta.

Laura ainda reforçou a importância de incentivar a par-
ticipação dos cidadãos nas tomadas de decisões do poder 
público, já que muitas vezes eles podem sugerir soluções 
inovadoras para problemas existentes. “É importante dividir 
as diferentes maneiras de cooperar, acho que não existe uma 
só, e mostrar que a gente pode encontrar nossa maneira de 
fazer também. É possível, eu acredito”.
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Diretor Presidente do ILP, Prof. Vinicius Schurgelies, a deputada estadual 
Marina Helou (REDE) e a palestrante Laura Sobral

Proteção e transparência na coleta e 
tratamento de dados é tema de palestra no ILP
Texto: Bianca Santos - Foto: Sarah Almeida

   

Com o avanço da tecnologia e o compartilhamento de da-
dos, as questões relativas à privacidade e a segurança de 
informações são sempre trazidas à tona.

Para discutir isso, ocorreu no dia 9 de maio a palestra “Políti-
cas na proteção de dados pessoais e transparência no contexto 
dos serviços públicos”, no Instituto do Legislativo Paulista.

A primeira parte da apresentação foi ministrada por Michel 
Kurdoglian Lutaif, assessor técnico da Ouvidoria Geral do Esta-
do e por  Manuella Soares Ramalho, Ouvidora Geral do Estado 
de São Paulo. Michel tratou da LAI - Lei de Acesso à Informa-
ção nº 12.527/11 e o processo de requerimento dos dados na 

Plataforma SIC. Já Manuella, lembrou 
que é preciso “tomar cuidado com o 
que é identificado e identificável”. Ela 
conta que existem muitas formas para 
a obtenção de informações além da 
identificação espontânea, como pelo 
cruzamento de dados.

Na segunda parte da palestra, o Mes-
tre pela USP em Ciências Aplicadas e 
Executivo Público Rogério Ferraz deu 
continuidade, discorrendo sobre a nova 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD ou LGPDP), nº 13.709/18, enfo-
cando o direito dos titulares e os deveres 
dos agentes que realizam o tratamento 
de dados. Entre as mudanças que a nova 
lei traz, Rogério destacou a necessida-
de do titular de consentir previamente 
a coleta e o tratamento dos dados. “O 
problema não é a coleta, é a transparência”, afirma.

Rogério lembrou a todos que o tratamento da informação 
é um processo novo e que a União Européia sancionou apenas 
em 2018 o RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Da-
dos), que era discutido desde 1996. Manuella reforçou que a 
proteção de dados ainda é uma questão 
em desenvolvimento e que pode sofrer 
alterações na lei até entrar em vigor.

Ao final ocorreu um debate media-
do pelo Diretor Presidente do ILP, Prof. 
Vinicius Schurgelies. Com participação 
ativa, o público presente sanou dúvi-
das sobre a relação da monitoria de 
dados com a criminalidade, proteção 
de pessoas vulneráveis, comunidade 
científica e segurança nacional. Rogério Ferraz Michel Kurdoglian Lutaif



Dia nacional da adoção é comemorado em 
evento pelo Instituto do Legislativo Paulista

A adoção é o procedimento legal pelo qual alguém assume 
como filho, de modo definitivo e irrevogável, uma criança ou 
adolescente nascido de outra pessoa e é regulamentada pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Entendendo a importância do assunto, no dia 20 de maio 
(segunda-feira) o Instituto do Legislativo Paulista em parce-
ria com o Projeto Acalanto, que atua em favor de crianças 
e adolescentes desde 1993, promoveu a palestra “Adoção: 
Passado, Presente e Futuro”, evento que antecedeu à come-
moração do Dia Nacional da Adoção em 25 de maio. 

Dando um panorama sobre o papel da defensoria pública 
nas questões legais da adoção, o Dr. Rafael Pitanga Guedes, 
assessor parlamentar da Defensoria Pública-Geral foi o pri-
meiro a ter a palavra. Rafael falou não apenas sobre a situ-
ação de vulnerabilidade das crianças e adolescentes, mas 
também chamou atenção sobre as políticas públicas e habi-
tacionais necessárias para que existam condições das famílias 
estarem estruturadas e inseridas num nível socioeconômico 
aceitável. Para finalizar, ainda falou sobre a possibilidade do 
reconhecimento da paternidade ou maternidade sócio afeti-
va, afirmando que “Não há um modelo de família real, mas 
sim um modelo em que as relações sejam sadias”. 

A segunda palestrante foi a Dra. Daniela Hashimoto, Pro-
motora de Justiça na Promotoria de Justiça da Infância e 
da Juventude da Lapa, que falou sobre a adoção “tardia” e 
sobre os preconceitos sofridos por crianças maiores de cin-
co anos, que representam 77% dos que estão aptos a serem 
adotados, porém estão na linha de interesse de apenas 20% 
dos adotantes, além da porcentagem mínima de adoções em 
casos de doença, de adoção conjunta de irmãos e da adoção 
inter-racial. 

“Adoção não é substituir o filho que eu não gerei, é esco-
lher dar amor para uma criança que chegou até mim”, disse 
Daniela enquanto abordava o modelo de adoção chamado 
“busca ativa” que apresenta crianças reais para aqueles que 
estão habilitados a adotar, mesmo que o perfil desejado no 
formulário de escolha seja diferente do da criança apresen-
tada, “família ideal é um ambiente de amor e cuidado”, fi-
nalizou a promotora. 

Tatiana Barile, psicóloga especializada em Psicodrama 

pela parceria SOPSP/PUC-SP e coordenadora do Programa 
Formação do Instituto Fazendo História, foi então a terceira 
palestrante do evento e apresentou diversos programas que 
auxiliam principalmente adolescentes que não tiveram opor-
tunidade de adoção, levantando um aspecto de necessidades 
especificas desta faixa etária. 

A psicóloga ainda demonstrou a importância na mudança 
do serviço de acolhimento que funcionava enquanto institui-
ção total e mantinha todas as atividades das crianças dentro 
do abrigo com uma interação disciplinar e que agora funcio-
na dentro de uma comunidade com um padrão de tratamen-
to individual para cada criança.

 “A base do desenvolvimento é o afeto e o ambiente se-
guro e estável.” Disse Tatiana enquanto apresentava o “apa-
drinhamento afetivo” um dos projetos que apoiam psicologi-
camente, profissionalmente e estruturalmente adolescentes 
que não serão adotados por conta da idade ou que já estão 
próximos da saída pela maior idade. 

O último a ministrar foi Paulo Sérgio Pereira dos Santos, 
Fundador do Projeto Acalanto São Paulo, atual conselheiro e 
Ex-Presidente da ANGAAD (Associação Nacional dos Grupos 
de Apoio à Adoção), que começou abordando a evolução na 
Constituição e consequentemente sua adaptação às condi-
ções sociais, tornando o processo de adoção mais efetivo, 
além de enfatizar as responsabilidades que fazem parte des-
ta ação como, por exemplo, os cuidados para que a criança 
não sofra discriminação. 

A mesa foi composta por Daniela Hashimoto, Rafael Pitanga Guedes, Eunice Peterfi, Tatiana Barile e Paulo Sérgio Pereira
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Texto: Sarah Almeida  
Foto: Bianca Santos

Participantes acompanham o evento que antecedeu à comemoração do 
Dia Nacional da Adoção em 25 de maio



ILP promoveu workshop sobre Educação 
na Saúde e tecnologia Assistiva

Texto e fotos: Bianca Santos

Em parceria com a empresa CIVIAM, que fornece soluções 
com produtos, equipamentos e serviços dirigidos às áreas de 
Educação na Saúde e Tecnologia Assistiva, o Instituto do Le-
gislativo Paulista ofereceu o workshop “Comunicação Alter-
nativa por Simbolos e Snap + Core First” no dia 31 de maio.

O Core First é um sistema desenvolvido para facilitar o 
crescimento das habilidades de linguagem e alfabetização 
de crianças, jovens e adultos e conta com um vocabulário 
básico, teclados e mensagens pré-programadas. O evento 
faz parte do Tobii Power Academy Tour 2019, treinamento 
de comunicação promovido em vários Estados.

O evento, voltado principalmente para professores e edu-

cadores, teve como palestrante Lin-
nea McAfoose, diretora de conteúdo 
clínico da Tobii (Pensilvânia) que tor-
nou a aula altamente interativa, dan-
do oportunidade para que os alunos, 
além de assistirem vídeos mostrando 
alguns casos, interagissem com o sis-
tema, o que permitiu aprenderem ra-
pidamente a utilizar o método de treinamento, que prioriza 
a capacidade de quem é instruído e dá suporte às famílias. 

Segundo Linnea, há três principais chaves para que haja uma 
interação bem sucedida: “demonstração, um ambiente positivo 
para interação e a busca pelo sucesso”. Para a fonoaudióloga 
Alexandra, a palestra foi importante para agregar conhecimento 
em relação à tecnologia. “Aqui no Brasil não tem muito acesso à 
tecnologia. A gente precisa se informar mesmo, precisa ter aces-
so a tudo isso pra poder compartilhar e utilizar aqui também”.

A palestrante Linnea McAfoose

O caminho do sucesso: O papel do Setor Público 
no Desenvolvimento Econômico

 Texto e foto:

O Instituto do Legislativo Paulis-
ta realizou dia 22 de maio (quarta-
feira), o terceiro evento do ciclo de 
palestras sobre educação financeira. 

O desenvolvimento econômico e 
social é objetivo urgente do país e 
parte do sucesso ou não, desta tra-
jetória, é consequência de atos que 
partem do setor público.

A palestra aconteceu das 10h às 
12h na sala de aula do ILP e desta 
vez o tema posto em debate foi “O 

Papel do Setor Público no Desenvolvimento Econômico”, 
com abordagens sobre a estrutura da arrecadação tri-
butária no Brasil, do funcionamento de processo orça-

mentário (LDO, LOA e PPA) e a 
aplicação correta dos recursos 
públicos. 

O responsável por trazer o 
conteúdo, foi André Galhar-
do, que é mestre em econo-
mia política pela PUC de São 
Paulo. Coordenador auxiliar e 
professor dos cursos de Ciên-
cias Econômicas, Administra-
ção e Relações Internacionais 
na Universidade Paulista UNIP. 
Economista-chefe na Análise 
Econômica Consultoria e Co-
lunista em mídias impressas e 
rádios. 
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André Galhardo

Alunos interagindo com a tecnologia



Curso de cerimonial público bate 
recorde de audiência
Texto: Bianca Santos e Sarah Almeida - Fotos: Sarah Almeida

Durante o  mês de maio o Instituto do Legislativo Pau-
lista ofereceu a quinta edição de um dos cursos com maior 
procura; o de “Cerimonial Público”. As aulas aconteceram 
por quatro sextas-feiras consecutivas no auditório Paulo Ko-
bayashi da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Ministrado por Carlos Takahashi, Chefe de Gabinete da 
Casa Civil, formado em direito, bolsista, pesquisador e con-
sultor na Japan International Cooperation Agency JICA, que 
já ministrou o curso em outras quatro ocasiões, se mostrou 
conciso desde a primeira aula, oferecida pelo ILP no dia 
03/05 das 9h às 13h e contou com a presença de 139 alunos, 
que ocuparam quase todos os assentos do auditório. 

Além de posar para as câmeras com as quais ele já esta 
acostumado, o professor levou o conteúdo de maneira didá-
tica e dinâmica enquanto falava sobre o contexto histórico 
de poder nas relações humanas e como este fator reflete nas 
normas do cerimonial público brasileiro. 

Simone Moraes, de 49 anos e mestre de cerimônias, se 
interessou pelo curso pela referência do palestrante no 
universo do cerimonial, “foi além do que eu esperava, ele 
(Carlos Takahashi) conduz tudo com muito bom humor e 
leveza, assuntos que são sérios, isso nos ajuda a memori-
zar”, disse ela. 

O curso que foi oferecido pelo ILP nos anos de 2011, 
2012, 2013 e 2015, desta vez teve duração de 4 semanas. 
Takahashi conduziu as palestras com muito bom humor e 
cativou os alunos ao longo das semanas, que se mantiveram 
interessados a cada aula. “É fundamental para qualquer 
profissional que vá se envolver com eventos em qualquer 

área conhecer as regras e 
protocolos, isso faz com 
que o evento tenha ainda 
mais sucesso. Estou apta 
para contribuir com o 
evento” afirmou Simone.

No dia 24, última data 
do curso, Takahashi abor-
dou a questão da bandeira 
e hino nacional, relem-
brando casos famosos. Ele 
abordou o Manual da Re-
dação Protocolar aos alu-
nos e tratou das condutas 
básicas de como se referir 
às autoridades do poder 
jurídico, legislativo e ju-
diciário, explicando as ex-
ceções de tratamento fei-
tas por cortesia e não por 
obrigação protocolar. “Bom senso. Tempo, lugar e pessoa”, 
disse ao se referir ao uso de tratamentos específicos. Além 
disso, respondeu também solicitamente todas as dúvidas 
dos alunos.

Ao fim do curso, Takahashi agradeceu a turma e todos os 
envolvidos na realização do processo. “Haverá muitas opor-
tunidades, desde que façam as coisas com humildade, dedi-
cação, foco e alegria. Nada tem sentido se não voltar para 
casa alegre. Esse é o espírito do nosso curso, ajudar pessoas. 
Que vocês ajudem outras pessoas também”, desejou ao final 
da aula, seguido de calorosos aplausos.

 O curso teve duração de 4 semanas sendo que três aulas foram ministradas na ALESP e uma no Círculo Militar de São Paulo

Carlos Takahashi
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Texto: Bianca Santos - Foto Sarah Almeida

Aconteceu no dia 28/05 (terça-feira) 
a palestra “Por trás das Plataformas: 
Facebook, Instagram e Twitter” no Au-
ditório Franco Montoro finalizando a úl-
tima das três palestras que compõem o 
ciclo sobre marketing político.

O palestrante foi Gilmar Arruda, es-
trategista de marketing político elei-
toral e graduado em publicidade e pro-

paganda pela Universidade Mackenzie, que abriu a palestra 
apresentando alguns conceitos como o de pós-verdade, fake 
news, storytelling, persona e inbound marketing para em se-
guida, tratar das técnicas para o sucesso nas redes sociais.

“As pessoas também são emissores. É uma mão dupla”, 
disse ao se referir à mudança ao longo dos anos na comu-
nicação. O que muitos chamam de algoritmos, Gilmar pre-
fere chamar de modelo de negócio; para ele, o Facebook, 
o Instagram e o Twitter são empresas e, portanto, operam 
com uma organização própria. “As redes sociais vão cada 
vez mais entregar menos conteúdo porque existe todo esse 
modelo”, afirma.

Gilmar abordou desde as questões básicas de criação de 

páginas e perfis até as diferentes estratégias de engaja-
mento de cada plataforma. O público presente foi compos-
to principalmente por assessores políticos e jornalistas da 
área. Com sua forma descontraída e animada de conduzir 
suas palestras, circulou pelo plenário interagindo com o pú-
blico desde o princípio, respondendo às perguntas levanta-
das sobre o assunto.

Chega ao fim o ciclo sobre marketing político

Palestrante Gilmar Arruda interagindo com o público

ILP leva oficina de Processo Legislativo à 
Câmara Municipal de Franca 

Thais Horta, Roberto Lamari, Carlos Eduardo Evangelista, Donizete da Farmácia, Florian Madruga, Júlio Taliberti e Déborah Medeiros
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Texto: Eliana Calles - Foto: Jornal da Franca

Para marcar a inauguração oficial da Escola do Legis-
lativo da Câmara Municipal de Franca (16), foi realizado 
pelo Instituto do Legislativo Paulista entre os dias 13 e 17 
de maio, o curso de Técnica e Processo Legislativo.

Com cerca de 40 participantes inscritos, dentre eles 
servidores das câmaras municipais de Franca (SP), São Jo-
aquim da Barra (SP), Rifaina (SP), Cássia (MG), além do 
público interessado, foi dado início ao curso na segunda-
feira pela manhã, a introdução ficou por conta de Suely de 

Souza, que é analista legislativa aposentada da Assembleia 
e atualmente se dedica a ministrar workshops em colabo-
ração com o ILP e, na sequência, foi Maricy Valeta, servi-
dora ativa da ALESP que complementou as explicações.

Ao todo, foram 17 horas de instrução: na segunda, o 
curso foi ministrado das 8 às 12h e das 13h às 17h. Já nos 
dias 15, 16 e 17, as aulas aconteceram das 9h ao meio-
dia. “Nós temos a esperança de contribuir para o aper-
feiçoamento das leis elaboradas nos municípios, porque 
a gente sabe que, quanto mais claras e precisas são essas 
leis, mais elas ajudarão o cidadão”, comentou Suely.



ILP e FAPESP discutem o consumo de álcool 
e drogas entre adolescentes

Texto: Sarah Almeida - Fotos: Bianca Santos

No mês de maio o Instituto do Legislativo Paulista promoveu 
mais um evento do Ciclo de Palestras de Ciência e Inovação 
em parceria com a FAPESP. O Deputado Rafa Zimbaldi (PSB) 
esteve presente e compôs a mesa de abertura juntamente 
com o Diretor Presidente da FAPESP, Carlos Américo Pacheco e 
com o Diretor Presidente do ILP, Vinicius Schurgelies. 

O tema abordado no encontro foi a “Prevenção no consu-
mo de álcool e drogas por adolescentes” e os palestrantes 
foram Gabriel Andreuccetti do departamento de Medicina 
Preventiva da FMU-SP, Paulo Jannuzzi Cunha do departamen-

to de Psiquiatria da FMU-SP, Tatiana Amato do departamento 
de Psicobiologia da Unifesp e Zila Sanchez do departamento 
de Medicina Preventiva da Unifesp.

Durante o evento foram tratadas questões de cunho teóri-
co e prático no combate e prevenção no consumo de álcool e 
drogas na adolescência, entre elas a cultura familiar e social 
enquanto influenciadora do consumo de álcool e drogas, a 
publicidade que transmite uma mensagem positiva na con-
sumação aguda de bebida alcoólica, os diferentes métodos 
lúdicos de se abordar o tema a partir de programas de pre-
venção e a naturalização e consequências do uso de drogas 
por pré-adolescentes.

Paulo Jannuzzi Cunha, Tatiana Amato, Vinicius Schurgelies, Carlos Pacheco e Gabriel Andreuccetti

Regimento interno da ALESP vira 
tema de palestra
Texto e fotos: Bianca Santos

Todas as casas legislativas possuem seu próprio padrão de 
conduta, que podem ou não se assemelhar em alguns aspec-
tos. Para discutir isso, na noite da última quinta-feira do mês 
de maio aconteceu a palestra “Regimento Interno nas Casas 
Legislativas” no Auditório Teotônio Vilela.

A palestra tratou da natureza, matérias, abrangência e das 
disposições que disciplinam os procedi-
mentos legislativos previstos no Regi-
mento Interno da ALESP. Com o auditório 
cheio e composto majoritariamente por 
funcionários da casa, o Diretor Presiden-
te do ILP, Prof. Vinicius Schurgelies, cum-
primentou a todos e apresentou o pales-
trante, o Dr. Auro Augusto Caliman.

Auro é doutor em Direito Constitu-
cional pela USP e mestre em Direito 
Político e Econômico pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Foi servidor 
de carreira da Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo onde ocupou os 
cargos de Secretário Geral Parlamen-
tar e Procurador-Chefe da Assessoria 
Técnica da Mesa Diretora e da Assem-
bleia Constituinte Estadual. Atualmen-
te exerce assessoria técnico-jurídica 
no Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo como Assessor-Procurador 

em Gabinete de 
Conselheiro.

“São regras que definem direitos 
maiores, desde a estruturação da As-
sembleia Legislativa passando, por todos 
os seus membros, órgãos, até a disci-
plina do próprio funcionamento da ad-
ministração”, afirmou o palestrante ao 
introduzir o tema. A palestra discorreu 
sobre temas mais relevantes do Regi-
mento Interno em vigor na ALESP, assim 
como das demais casas legislativas, in-
formando servidores e parlamentares.Vinicius Schurgelies e Auro Augusto Caliman
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