
 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Escola Paulista de Contas Públicas 

 
 

VI Seminário de Gestão Documental e  
Acesso à Informação 

 
Palestra presencial com transmissão em tempo real pelo canal da EPCP  

e do Arquivo Público no YouTube: streaming.tce.sp.gov.br/lives 
ou http://youtube.com/arquivopublicosp 

 
Inscrição obrigatória apenas aos participantes presenciais. 

Link de inscrições: https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=547 
 

Haverá emissão de certificado aos participantes presenciais e on-line. 
(mais informações no fim desta programação) 

 
Público-Alvo: Servidores públicos estaduais que atuam nos Serviços de 

Informações ao Cidadão-SIC e nas Comissões de Avaliação de Documentos e 
Acesso-CADA, servidores do TCESP e demais interessados 

 
Data: 16/05/2022 

Horário das 10h00 às 12h00 e das 14h30 às 17h00 
 

Local: Auditório Nobre “Professor José Luiz de Anhaia Mello” 
Avenida Rangel Pestana, 315, Anexo I, Centro – São Paulo/SP 

 
 
PROGRAMAÇÃO 

10h00 – Abertura 

Dimas Ramalho – Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  

Thiago Lima Nicodemo – Coordenador do Arquivo Público do Estado 

Antônio Heiffig Junior – Ouvidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

10h30 – “Devemos celebrar os 10 anos da LAI!” 

Carmen Silvia Lima de Arruda – Desembargadora Federal do TRF da 2ª Região 

 

12h00 – Intervalo 

 

14h30 – “Análise comparada de leis de acesso à informação na América 

Latina”  

Robert Gregory Michener – Professor da Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas do Rio de Janeiro (FGV-EBAPE) e diretor do Programa de 

Transparência Pública da FGV Rio de Janeiro   

          



15h30 – “Avanços e desafios após 10 anos de LAI” 

Debatedores: 

Maria Vitória Ramos – Cofundadora e Diretora da Agência “Fiquem Sabendo” 

Daniel Formica – Bacharel em Direito pela USP, Advogado 

Mediador: 

Jorge Leite Bittencourt – Diretor da Central de Atendimento ao Cidadão-CAC do 

Arquivo Público do Estado 

17h00 – Encerramento 
 
 
 
Emissão de Certificado 

 
Para emitir o certificado é necessário ter cadastro no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) da Escola Paulista de Contas Públicas e acessar a página do 
curso.  
Curso no AVA: https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=547 
Instruções para o cadastro: https://bit.ly/3wm2o8s  

Participantes presenciais: É necessário apresentar o comprovante de vacinação 
para ingressar no Tribunal. No local será disponibilizada lista de presença, que 
deverá ser assinada para registrarmos sua presença no sistema, liberando o 
certificado digital no AVA. 

Participantes on-line: No fim da transmissão será disponibilizado um formulário 
de avaliação no AVA, que deverá ser obrigatoriamente preenchido para liberar o 
certificado de participação correspondente à live avaliada. Esse formulário ficará 
disponível apenas por 24 horas contadas a partir do horário previsto para o término 
da live. 

Demais orientações para a emissão do certificado serão disponibilizadas no local e 
no chat da live no canal da EPCP no YouTube 

Caso não tenha interesse em receber o certificado, basta acessar o seguinte link 
para assistir à live: http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/ 


