
Meus caros cidadãos da cidade de São Paulo! 
  
Quero apresentar neste documento o meu Programa de Mandato para Vereador por São 
Paulo em 2016, pautado na ética e transparência de minhas ações. 
  
A qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura do Município de São Paulo não é 
compatível com os impostos recolhidos, e minha candidatura à vaga na Câmara dos 
Vereadores é a forma correta de lutar pela melhora na qualidade dos serviços e na redução 
das despesas (impostos) incorridos na entrega dos mesmos. 
  
Quando eleito lutarei pela redução drástica das despesas para manutenção dos Gabinetes na 
Câmara dos Vereadores do Município de São Paulo. Como forma de demonstrar o meu 
compromisso com esse Programa de Mandato, utilizarei metade (50%) das verbas destinadas 
a manutenção do Gabinete, sejam elas para salários, ou para outras despesas. Prestarei 
contas periodicamente de todos os gastos do meu Gabinete através de portais na Internet. 
  
Com isso, pretendo disseminar, com apoio popular, tal exemplo aos demais colegas da Casa, 
demonstrando aos órgãos públicos a possibilidade de “fazer  mais com menos” a partir da 
minha experiência de gestor financeiro adquirida no setor privado. O exemplo começa dentro 
de casa, e acredito que essa prática poderá ser espalhada pela Prefeitura de São Paulo, para 
outras cidades, outros Estados, e por todo o Brasil. 
  
Também aproveitarei a minha experiência na área financeira para fiscalizar a qualidade dos 
gastos incorridos  para o bom e fiel funcionamento dos serviços prestados a população da 
cidade de São Paulo. 
  
Firmo nesta carta o compromisso de lutar incansavelmente para a implementação de ações 
que visem o aperfeiçoamento da gestão dos órgãos públicos da cidade de São Paulo 
propondo medidas concretas que visem a redução das despesas desnecessárias, de qualquer 
natureza. Proporei unificação de órgãos e secretarias, utilizando ferramentas como o 
Orçamento Base Zero para reduzir despesas. 
  
Agradeço a atenção e conto com o voto de todos vocês no 30456 para chegar lá! 
  
Um abraço, 
Júlio Sérgio 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A7amento_base_zero


1) QUEM SOU EU? 
  
Meu nome é Júlio Sérgio Camucé Lopes. Na campanha escolhi ser conhecido como Júlio 
Sérgio. 
 
Sou paulistano, solteiro, 39 anos, com formação em Engenharia Naval pela Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, MBA em Finanças pelo INSPER e curso de 
Análise de Sistemas na UC Berkeley. Em junho último fui aprovado no terceiro e último 
nível do CFA (Chartered Financial Analyst). Por fim, fui síndico do prédio onde resido e sei 
o significado de um trabalho voluntário com  objetivo único de servir a população, já que 
foi um trabalho não remunerado, por 2 anos. 
  
Sou filho do engenheiro eletricista pela atual UFRJ, Sergio Lopes, atuante no setor privado 
de telecomunicações por mais de trinta anos, e da professora da rede pública da cidade 
do Rio de Janeiro entre os anos de 1960 e 1970, Julieta Maria Camucé Lopes.  
  
Tenho vasta experiência na área financeira desenvolvida no setor privado com passagem 
por importantes Grupos Empresariais no Brasil.  
  
Em 2011, tive a honra de participar ativamente na fundação do Partido NOVO, onde 
cheguei a ocupar interinamente o cargo de Secretário Nacional de Finanças. 
  
2) POR QUE ME CANDIDATAR A VEREADOR? 
  
A iniciativa de lançar a minha candidatura para Vereador em São Paulo pelo Partido NOVO 
surgiu por conta da indignação pela ineficiência nos gastos públicos que privam de 
investimentos áreas como Educação, Saúde e Segurança. 
  
Pretendo montar uma equipe enxuta no meu Gabinete na Câmara de Vereadores e ajudar 
os outros colegas a fazerem o mesmo, com apoio da opinião popular. Usando idéias que 
sempre fizeram parte de minha vida profissional como Ética, Meritocracia e Recursos 
Finitos, assumo o compromisso de contribuir para um Brasil  melhor. 
  
Na medida em que tais práticas se tornarem comuns pelo Brasil afora a percepção de 
risco cairá, junto com inflação e taxas de juros. Como consequência, o investimento, a 
disposição por tomar riscos, a geração de riquezas e finalmente a criação de empregos 
aumentarão, contribuindo para o crescimento do Brasil. E assim, sobrarão mais recursos 
para investir em áreas como Educação, Saúde e Segurança. 



3) QUAIS SÃO MINHAS PRINCIPAIS CONVICÇÕES? 
  
Acredito que um dos principais papéis do Estado é o de promover políticas públicas 
adequadas para a criação de um ambiente propício ao investimento e tomada de riscos 
pelos empreendedores, à geração de negócios e empregos, e à inovação. Para isso, 
precisamos caminhar na direção de uma arrecadação tributária justa e compatível com o 
nível de serviços entregues pelo Governo. Só assim poderemos impulsionar o Brasil na 
direção do crescimento. 
  
  
4) O QUE FAREI COMO VEREADOR? 
  
Fiscalizarei a qualidade dos gastos realizados pelo Poder Executivo Municipal e proporei 
leis municipais prioritárias visando a eficiência da administração pública e suas respectivas 
despesas.  
  
Na Câmara dos Vereadores, trabalharei com número reduzido de pessoas e prestarei 
conta de todas as despesas incorridas com funcionários e manutenção do gabinete para o 
bom e fiel cumprimento do meu mandato.  
  
  
5) COMPROMISSOS DE ATUAÇÃO 
  
Lembro ainda que, se eleito, me comprometo com o NOVO e todos os cidadãos da cidade 
de São Paulo a realizar uma gestão eficiente, tendo o bem coletivo como objetivo único, 
sem favorecimentos a grupos ou setores específicos. 
  
Sei que o caminho para mudar o Brasil é longo. Sendo assim, quanto antes começarmos, 
melhor. 
  
Acredito que pelo meu histórico profissional e pessoal, e especialmente a garra com que 
sempre tratei os desafios que me surgiram pela frente, sou a melhor escolha em 2016 para 
representá-los na Câmara Municipal. Vamos em frente! Votem no 30456, agora é a nossa 
vez de mudar o Brasil! 


