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Revista Simetria

Esta 4ª edição da Revista Simetria tem como eixo central a temática da cidadania, os investimentos da área pública e sua intersecção com o papel dos organismos do poder público.
A equipe de articulistas convidada representa diferentes espectros e campos de atuação social, de
entidades de classe, da política e das áreas intelectual e científica.
Temos a colaboração de Fábio Túlio Nogueira, atual presidente da Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), que trata da Proposta de Emenda Constitucional 22/17 sobre a
criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas e o aprimoramento da função constitucional dos
Tribunais de Contas.
O conselheiro João Antonio da Silva Filho, presidente do Tribunal de Contas do Município de São
Paulo (TCMSP), escreve sobre o controle externo preventivo e apresenta iniciativas da atuação do TCM
paulistano no controle prévio em atos administrativos que geram reflexos na execução contratual.
A professora e pesquisadora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da “Auditoria Cidadã da
Dívida”, também traz um tema de relevo nacional: o modelo de securitização de créditos em expansão no
Brasil, com dados da PBH Ativos S/A, empresa estatal criada em Belo Horizonte para securitizar créditos do município, entre outras, que estariam por trás dos mecanismos de expansão do endividamento
brasileiro.
Simetria também convidou o vereador Cláudio Fonseca, professor e presidente do Sindicato dos
Profissionais em Educação no Município de São Paulo (Sinpeem), para discorrer acerca do financiamento
da educação, especialmente no âmbito municipal, passando também pelos demais entes federados.
O chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação do TCMSP, Mário Augusto de Toledo Reis, apresenta a mais nova ferramenta de fomento à transparência desta casa: o Projeto IRIS - Informação e Relatórios de Interesse Social.
Outro artigo de peso é da autoria do médico-psiquiatra Leon Garcia, do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), com enfoque centrado no uso das
drogas e sua associação ao comércio e à violência urbana.
Já o professor Luis Eduardo Morimatsu, da Escola de Contas do TCMSP, escreve sobre as principais contribuições do constitucionalista alemão Peter Häberle. Outro trabalho da edição é do também
professor Daniel Bruno da Silva, que pesquisou sobre a cidadania no Brasil, com recorte histórico, limites
e desafios do setor em nosso país.
Por fim, dois artigos de alunos do Curso de Aperfeiçoamento em Políticas Públicas da Escola de
Contas do TCMSP em parceria com a Escola do Parlamento - CMSP: Alexandre Duques da Silva e
Fernanda Alves do Nascimento, Raul Capp Pallotta e Raul Soares Félix, sobre temáticas da Assistência
Social e dos investimentos educacionais.
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