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Já somos 336 associados!
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Mutirão de associados
Parabéns a todos os colegas envolvidos no

mutirão! Essa é uma vitória para a EPAESP
e para os Executivos Públicos.
Somos uma associação cada vez mais forte,

mais unida e mais representativa.
Obs. As demais Secretarias somam 23 associados, totalizando 336.

20 de julho
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Articulação Política
O trabalho de articulação política desenvolvido pela EPAESP está entrando em sua
reta final. Na reunião com o Chefe de Gabinete da Secretaria da Educação,
Fernando Padula, a Diretoria foi informada sobre uma resolução que está para ser
publicada, destacando a importância e o papel do Executivo Público. De posse
deste documento, a Diretoria buscará o apoio das outras Secretarias.

Já obtivemos o apoio de várias autoridades ao nosso Projeto e pretendemos fechar esse ciclo de
reuniões até o início de setembro. A expectativa da Diretoria é que o Projeto seja encaminhado ao
Sr. Governador em até 60 dias.

Histórico de Reuniões

Reuniões em Processo de
Agendamento

Governador (fev/2013)

Apresentação da EPAESP ao Governador, através do
seu Assessor Especial, Rodrigo Tavares.
Procuradoria Geral do Estado – PGE (abr/2013)

Encontro com a Chefe de Gabinete, Silvia Helena
Furtado Martins.
Secretaria do Meio Ambiente – SMA (mai/2013)

Encontro com o Chefe de Gabinete, Antonio Vagner
Pereira (Executivo Público aposentado).
Secretaria da Educação – SE (jul/2013)
Encontro com o Chefe de Gabinete, Fernando Padula.
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania – SJDC
(jul/2013)
Encontro com a Secretária de Estado, Eloisa de Sousa
Arruda.

Secretaria da Casa Civil
Chefe de Gabinete, João Germano Bottcher
Filho.
Secretaria da Fazenda
Secretário de Estado, Andrea Sandro Calabi.

Secretaria da Adm. Penitenciária
Secretário de Estado, Adjunto e/ou Chefe de
Gabinete (todos são EPs).

Secretaria da Saúde
Chefe de Gabinete, Reynaldo Mapelli Júnior.
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Ações Institucionais
Mensalidade
Conforme definido previamente em Assembleia, a cobrança da
mensalidade terá início em breve, uma vez que ultrapassamos a barreira
dos 300 associados. Informamos que ela não será retroativa e todos serão
comunicados com antecedência.
A cobrança da mensalidade será feita através de desconto em folha de pagamento. Em virtude do
elevado custo operacional associado a outras formas de cobrança (boleto ou depósito bancário), o
desconto em folha será adotado para todos os associados.

Comunicação
Será criada uma Comissão de Comunicação para coordenar e
aperfeiçoar as ações realizadas nessa área.

Formalização
Tendo em vista a possibilidade de iniciar a cobrança da mensalidade,
protocolaremos nos próximos dias a solicitação do registro da EPAESP
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Organização
Assim que for iniciada a cobrança da mensalidade, contrataremos

um escritório virtual. Essa medida visa dotar a EPAESP de um
endereço formal, com telefone e espaço para realizar reuniões.
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Ações Institucionais
Reformulação do site
A EPAESP cresce a cada dia: já somos 336 associados e os Executivos
Públicos se juntam cada vez mais ao nosso grupo, em busca de

melhorias para o cargo. Aos poucos, autoridades da Administração
Pública e outras associações estão tomando conhecimento da
EPAESP e do seu trabalho.
A Diretoria entende que o site é o principal canal de comunicação da EPAESP, independente da
existência de outras mídias. Assim, uma reformulação do site está em estudo e nossa previsão é
que a nova versão da página entre no ar até o fim de agosto. Nossa intenção é que o site seja mais
amigável ao usuário, de fácil gerenciamento e com baixo custo de manutenção.
Entre outras funcionalidades que o site poderá ter, estamos estudando as seguintes:
• Área de acesso exclusivo dos associados: nesse local serão disponibilizados documentos
internos (Ex. ata de assembleia) e poderão ser promovidas discussões sobre o cargo;
• Espaço para qualquer usuário acessar estudos e publicações da EPAESP;
• Informações sobre os membros da Diretoria e meios de contatá-los;
• Links para acessar a EPAESP em outras mídias (facebook, yahoogrupos);
• Um campo em que será informado o número atual de associados.

Gostaria de participar da reformulação do site? Envie sugestões ou, se você tem experiência na
área, trabalhe com a gente: comunicacao@epaesp.org
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Ações Institucionais
Educação convoca mais EPs: a EPAESP estará presente
Está prevista para o início de agosto uma nova sessão de escolha de vagas do Concurso de 2011 da
Secretaria da Educação. Dessa vez serão mais de 90 vagas. Estamos reformulando o folder da
EPAESP para divulgar a associação nesse evento. Ações desse tipo serão realizadas daqui em diante,
em todas as chamadas de EPs.

Pesquisa: qual o perfil do Executivo Público?
Somos cerca de 1300 EPs ativos, atuando em 25 Secretarias
e Órgãos do Estado de São Paulo. Entretanto, pouco
sabemos além disso.
Lançamos uma pesquisa com a finalidade de traçar um
perfil do Executivo Público: sua idade, sexo, tempo no
cargo, formação acadêmica, etc.
A partir dos dados coletados faremos um breve estudo e
ele será anexado ao nosso Projeto, quando da sua entrega

CLIQUE AQUI

ao Sr. Governador. Portanto, é fundamental que todos

E RESPONDA A PESQUISA

participem.

A pesquisa é objetiva e leva menos de 10 minutos pra ser respondida. Para participar clique no

ícone acima ou acesse este link:

https://docs.google.com/forms/d/1Nxgg88I2gw2DkJWOAJ8UE5aKdqlldhaNbIbuiRm_qF0/viewform

EPAESP - Executivos Públicos Associados do Estado de São Paulo
www.epaesp.org

|

contato@epaesp.org

|

www.facebook.com/groups/epaesp

