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Já somos 220 associados!

Assembleia - 20 de abril de 2013
Temas abordados
(1)

Apresentação do relatório financeiro e das atividades desenvolvidas.

(2)

Discussão sobre as dificuldades encontradas, principalmente a falta de
participação.

(3)

Realização de um mutirão para atingirmos a marca de 350 associados até o
fim de junho.

(4)

Redução do valor da mensalidade para R$ 9,00.

(5)

Apresentação da EPAESP às autoridades por meio dos representantes de
cada Secretaria.

(6)

Discussão de assuntos gerais, tais como assédio moral e realização de
confraternizações e encontros periódicos.

A ata da Assembleia está disponível nos canais de comunicação da EPAESP (site e facebook).
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Assessor do Governador recebe carta de apresentação da EPAESP
Após o registro formal da EPAESP, membros da Diretoria se encontraram com
um assessor direto do Governador Geraldo Alckmin para entregar uma carta
de apresentação da associação. A reunião ocorreu no dia 1º de março. O
assessor demonstrou interesse e ainda sugeriu que a EPAESP fizesse um
estudo sobre o cargo.
A Diretoria realizou então um levantamento e seu resultado pode ser
conferido no documento “O Executivo Público e seu papel estratégico como
gestor na Administração Direta do Estado de São Paulo”.
O estudo traz informações como o histórico do cargo e sua importância para a gestão pública
paulista. Apresenta também a distribuição dos Executivos Públicos pelas Secretarias e também
comunica algumas das reivindicações da EPAESP, entre elas a criação de uma Carreira de Executivo
Público – a ser instituída por lei específica (excluindo o cargo da LC 1.080/08).
O documento está disponível nos canais de comunicação da EPAESP (site e facebook).

Reunião com a Coordenadora da Secretaria da Fazenda
Somos cerca de 1.100 Executivos Públicos atuando em Secretarias e
Órgãos de todo o Estado de São Paulo. Muitos de nós ocupam posições
estratégicas na Administração.
Uma dessas pessoas é Maria de Fátima Alves Ferreira, Executiva Pública
da Secretaria da Fazenda que atua como Coordenadora da CEDC
(Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações
Eletrônicas).
A Diretoria da EPAESP se reuniu com ela para apresentar a associação e discutir sobre o melhor
caminho para alcançarmos nosso objetivo. Ela expressou apoio e concordou que devemos
continuar apresentando a EPAESP às autoridades até obtermos apoio político consistente. A
participação dos associados e o aumento no seu número também são fundamentais.
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Reunião com a Chefia de Gabinete da Procuradoria Geral do
Estado – PGE
A Diretoria da EPAESP fez uma reunião na Procuradoria Geral do Estado
no dia 12 de abril, a fim de apresentar a associação e obter apoio para os
Executivos Públicos.
A Chefe de Gabinete, Silvia Helena Furtado Martins, falou sobre a
importância dos Executivos Públicos na PGE e manifestou apoio ao
trabalho realizado até agora e às reivindicações da EPAESP.

Reunião com a Chefia de Gabinete da Secretaria do Meio
Ambiente – SMA
Em 10 de maio o Diretor Geral da EPAESP e vários Executivos Públicos da
SMA participaram de uma reunião com o Chefe de Gabinete, Antonio
Vagner Pereira, que é Executivo Público aposentado. Na ocasião ele foi
apresentado aos colegas que atuam nas diversas coordenadorias da
Pasta.
Ele informou que analisou os documentos previamente à reunião e também fez algumas
considerações. Afirmou que apoia as reivindicações dos Executivos Públicos e recomendou que a
EPAESP agende uma reunião com o Chefe de Gabinete da Secretaria da Educação, Fernando Padula
Novaes, para obtenção de apoio técnico e político.
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Apresentação da EPAESP
Na Assembleia do dia 20 de abril ficou definido que um dos principais
objetivos da EPAESP no momento é a divulgação da associação para as
autoridades que possam apoiar os Executivos Públicos. Isso inclui:
Governador, Secretários, Chefes de Gabinete e Deputados.
Para isso foi montado um kit de apresentação da EPAESP, para ser impresso
e entregue por qualquer colega que tiver contato com alguma dessas
autoridades. O kit está disponível nos canais de comunicação da EPAESP (site
e facebook) e consiste em:
(1) Carta de apresentação
(2) Relatório dos Executivos Públicos
(3) Registro e Estatuto da EPAESP

Mutirão nas Secretarias
Hoje a EPAESP está empenhada em duas frentes de trabalho: uma delas
é a apresentação da associação às autoridades. A outra é um mutirão
para aumentar o número de associados, visando elevar nossa
representatividade.
Em pouco mais de 7 meses desde sua criação a EPAESP alcançou 220
membros. Esse resultado traduz uma grande vitória, mas precisamos
avançar, e para isso traçamos a meta de alcançar 350 associados até o
fim de junho.

Isso não apenas é possível como já está acontecendo: representantes estão passando nas
Secretarias e conversando com os colegas. Nesse contato é entregue ao Executivo Público um
folder da EPAESP e também a ficha de filiação. Em breve divulgaremos os resultados dessa ação.
Participe também: fale com seus colegas e encaminhe a eles o folder e a ficha de filiação. Todo o material do
mutirão está disponível nos canais de comunicação da EPAESP (site e facebook).
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Sobre este boletim
Ainda hoje temos colegas que não conhecem a EPAESP. Outros
sabem da sua existência mas não têm qualquer informação
adicional. Sabemos também que nem todos costumam acessar
outras mídias (site, facebook, yahoogrupos).
A ideia de criar um boletim informativo partiu da necessidade de nivelarmos o grau de
conhecimento dos Executivos Públicos sobre as ações da EPAESP. Ele será enviado mensalmente
a todos os Executivos Públicos, trazendo informações oficiais sobre o que a EPAESP está fazendo.

Sobre a mensalidade
A assembleia de 20 de abril definiu a redução
do valor da mensalidade para R$ 9,00 (nove
reais). Isso visa facilitar a filiação de mais
Executivos Públicos, uma vez que nosso foco
nesse momento é a representatividade.
A cobrança será feita por desconto em folha
de pagamento. No entanto, ela só vai iniciar
quando a EPAESP alcançar 300 associados.
Informaremos quando isso acontecer e não é
preciso se preocupar pois a cobrança não será
retroativa.
EPAESP | Canais de comunicação
www.epaesp.org
www.facebook.com/groups/epaesp
contato@epaesp.org
(11) 5579-9704 – Diretor Geral (Luiz Fernando Vaz Guimarães)

Agenda
Assembleia da EPAESP
15/junho – Sábado | 09h00
Local: Instituto Biológico
Informações em breve!

