
O Cepam, Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, promove, no dia 3 de novembro,  o 

seminário: Autonomia Municipal – 20 anos depois de Promulgada a Constituição. O encontro propõe 

uma reflexão sobre temas relevantes para a cidadania do ponto de vista da municipalidade.

O País está comemorando  os 20 anos da Constituição de 1988, que inaugurou um novo período jurídico-

constitucional, ao restaurar o Estado Democrático de Direito e ampliar as liberdades civis e os direitos e garan-

tias fundamentais.

Os municípios conquistaram a autonomia, naquela ocasião, ao serem transformados pela Carta, em entes 

federados. “Tornar o município um ente da Federação trouxe-lhe uma característica importantíssima, que é a 

autonomia, fato que, sob o ponto de vista jurídico, significa autogoverno, auto-administração, e autolegisla-

ção”, observa o deputado federal constituinte Michel Temer, que inicia o seminário com a palestra Autonomia 

Municipal na Constituinte de 1988.

As questões dos direitos do consumidor, urbanismo, meio ambiente, e as relacionadas à pessoa com defi-

ciência também serão debatidas, com importantes especialistas nessas áreas.

“Neste evento, vamos refletir sobre a efetivação desta autonomia municipal, ou seja, qual é o espaço de atu-

ação dos municípios nestes temas e como a autonomia está de fato configurada hoje”, questiona Luciana 

Temer Castelo Branco, coordenadora de Assistência Jurídica do Cepam.

A questão do consumidor será tratada pelo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rizzatto 

Nunes, livre-docente em Direito do Consumidor, autor dos livros Curso de Direito do Consumidor e Co-

mentário ao Código de Defesa do Consumidor.  

A competência municipal nas questões urbanísticas é o tema da advogada do Cepam Mariana Moreira, 

mestra em Direito pela PUC-SP, coordenadora e autora dos livros Estatuto da Cidade e seus Instrumentos 

Urbanísticos e Plano Diretor Passo a Passo.

O advogado Celso Antônio Pacheco Fiorillo, autor dos livros Curso de Direito Ambiental Brasileiro, Ma-

nual de Direito Ambiental e Legislação Aplicável e Estatuto da Cidade Comentado – Lei do Meio Ambiente 

Artificial, falará sobre meio ambiente.

A autonomia municipal e a inclusão das pessoas com mobilidade reduzida serão discutidas pela procura-

dora da República, Eugênia Fávero, mestre em Direito pela PUC-SP, autora do livro Direitos das Pessoas 

com Deficiência: Garantia de Igualdade na Diversidade e co-autora da cartilha O Acesso de Alunos com 

Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular.

Cepam. O Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal (Cepam) é uma fundação ligada à 

Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo que há 40 anos apóia os municípios no 

desenvolvimento de projetos para a gestão e a construção de políticas públicas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no portal do Cepam (www.cepam.sp.gov.br). Confira abaixo 

o programa completo.
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