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Já somos 386 associados!
Estudos
Perfil do Executivo Público
O estudo está em fase final de formatação e será divulgado em outubro. Aguardem!

Resultados Gerais
• 385 respondentes (30% do total de EPs ativos)
• 82 EPs têm uma segunda graduação (21% do total)
• 84 cursos de graduação, sendo que 11 deles respondem por 68% do total de formações: Direito (22%) e
Administração de Empresas (11%)
• 151 EPs já concluíram a Especialização e outros 52 estão cursando (52% do total). E desses, 45 EPs estão
cursando ou já concluíram a 2ª especialização (11% do total)
• 42 dos EPs pesquisados concluíram ou estão em processo de conclusão do mestrado (11% do total); 17
concluíram ou estão em processo de conclusão do doutorado (4% do total)
• 68% dos EPs têm pós-graduação (em algum nível)
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Institucional
Articulação política – Projeto de Lei
A EPAESP continua seu trabalho de articulação política para viabilizar a instituição de uma carreira de Executivo
Público, através de Projeto de Lei Complementar. Até o momento contamos 7 (sete) encontros em Secretarias
de Estado (PGE, Meio Ambiente, Educação, Justiça, Casa Civil, Cultura e Fazenda), além da apresentação da
EPAESP ao assessor do Governador. Há poucas semanas tivemos também uma reunião com o Secretário da
Fazenda, Andrea Sandro Calabi. Estamos aguardando o retorno desta Pasta e, em paralelo, iniciamos

articulações com os deputados na ALESP. No dia 1º de outubro foi também realizada reunião com o Secretário
de Gestão Pública, Davi Zaia.
Nesse contexto, vale ressaltar que: (1) todas as ações de articulação política foram lançadas; (2) obtivemos
bons retornos dos encontros nas Secretarias, em especial da Casa Civil e da Fazenda; (3) neste momento a
Fazenda está estudando nossa proposta; (4) enquanto não obtivermos um retorno da Fazenda, continuaremos
a articulação com os deputados na ALESP.
Nossa expectativa era que a entrega do nosso Projeto ao Governador ocorresse em setembro. Entretanto,

entendemos que encaminhar o Projeto agora, sem um retorno concreto, diminuiria muito as nossas chances de
sucesso. Estamos ansiosos para ver o desfecho deste trabalho mas entendemos que é preciso aguardar mais
um pouco. É possível encaminhar o Projeto, em último caso, até dezembro. Todavia, trabalhamos para que isso
seja feito o quanto antes.

Fevereiro
Governador
Apresentação da EPAESP ao Assessor Especial do Governador,
Rodrigo Tavares.
Abril
Procuradoria Geral do Estado (PGE)
Encontro com a Chefe de Gabinete, Silvia Helena Furtado
Martins.
Maio
Secretaria do Meio Ambiente (SMA)
Encontro com o Chefe de Gabinete, Antonio Vagner Pereira.
Julho
Secretaria da Educação
Encontro com o Chefe de Gabinete, Fernando Padula.
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
Encontro com a Secretária de Estado, Eloisa de Sousa Arruda.

Agosto
Casa Civil
Encontro com o Chefe de Gabinete, João Germano
Bottcher Filho.
Setembro
Secretaria da Cultura
Encontro com o Secretário de Estado, Marcelo Mattos
Araujo.
Secretaria da Fazenda
Encontro com o Secretário de Estado, Andrea Sandro
Calabi.
ALESP
Primeiro contato com deputados, por meio do assessor
parlamentar da Secretaria da Fazenda, Marcos Fernandes.
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Divulgação da EPAESP
Evolução do número de associados
O esforço de divulgação da EPAESP nas
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Secretarias continua dando resultados.
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Saneamento e Recursos Hídricos

4

PGE

23

Gestão Pública

3
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14
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1
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10
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1

Emprego e Relações do Trabalho

8

Total geral

Associe-se!
Se você ainda não se associou, preencha sua ficha
de inscrição e a envie para a EPAESP.
Para orientações, acesse:
www.epaesp.org/associe-se

Associados

386
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Site da EPAESP
Reformulação em andamento
A nova cara do site da EPAESP foi ao ar no dia 22 de setembro, aniversário de 1 ano da nossa Associação. O
endereço continua o mesmo (www.epaesp.org)

mas a plataforma utilizada passou a ser o wordpress, em

substituição ao drupal. Esperamos com isso facilitar a navegação e a atualização do conteúdo. Quem está
tocando o trabalho é o nosso colega Daniel, EP do Meio Ambiente.
Ajustes no layout e correções de links quebrados estão sendo feitos. Nossa intenção é disponibilizar o mais
rápido possível um conteúdo mínimo para todas as seções do site, que posteriormente serão abastecidas com
mais informações. Por enquanto o acesso do associado à área exclusiva do site ainda não está disponível. Em
breve divulgaremos novas informações!
Ideias, sugestões e críticas podem ser enviadas para:

comunicacao@epaesp.org

Financeiro
Sobre a cobrança da mensalidade
O Diretor Financeiro, José Priori, está fazendo os últimos acertos com a
Prodesp e a Secretaria da Fazenda para que seja iniciada assim que possível a
cobrança da mensalidade. Mais informações em breve!

EPAESP - Executivos Públicos Associados do Estado de São Paulo
www.epaesp.org
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www.facebook.com/groups/epaesp

