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Institucional

Já somos 401 associados!!

Projeto encaminhado ao Governo
No dia 18 de outubro a EPAESP protocolou seu Projeto na Secretaria da Casa Civil. Além da proposta de Projeto de
Lei Complementar, que defende a necessidade de instituir uma Carreira de Executivo Público, foram encaminhados
também documentos de identificação da EPAESP (registro e estatuto) e diversos estudos sobre o cargo.
Entregar o Projeto no mês de setembro não foi possível porque estavam ocorrendo inúmeras reuniões com
autoridades naquele momento. Ao longo do mês de outubro, entretanto, foram feitas reuniões na Secretaria da
Gestão Pública, no Planejamento e na ALESP (com diversos Deputados). Na Secretaria da Fazenda foi agendada
nova reunião com o Secretário, a ser realizada no dia 18 de novembro.
Dessa forma, a Diretoria entendeu que seria estratégico protocolar o Projeto neste momento, uma vez que as
principais autoridades envolvidas no processo já haviam tomado conhecimento da EPAESP e dos seus objetivos.
Ao longo do mês de novembro daremos continuidade ao trabalho de articulação política, tanto no Executivo
quanto no Legislativo, com o objetivo de viabilizar a aprovação da nossa proposta.
A EPAESP conta com o apoio dos Executivos Públicos para manter esta postura engajada, mas ao mesmo tempo

tranquila e realista, ao longo de toda essa fase de tramitação do Projeto. Iniciativas individuais não nos favorecem
e tendem apenas a enfraquecer o conjunto dos EPs. A EPAESP se compromete a divulgar aos colegas, ao longo das
próximas semanas, qualquer fato novo em relação ao andamento do Projeto.
A mobilização dos EPs será necessária, em breve, para mostrarmos ao Governo que estamos unidos e dispostos a
defender a valorização do nosso cargo. Esse tipo de ação, entretanto, será organizada e divulgada a todos os
colegas através dos canais institucionais da EPAESP (site, e-mail e grupo do facebook).
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Gestão Pública
Reunião com o Secretário de Estado
No dia 01 de outubro a Diretoria se reuniu com o Secretário da Gestão Pública, Davi Zaia, para apresentar a EPAESP
e seus objetivos para o cargo de Executivo Público. O encontro na Pasta era aguardado há algum tempo uma vez
que esta e outras Secretarias estratégicas (Casa Civil, Fazenda e Planejamento) estão diretamente envolvidas na
tramitação do Projeto de Lei. Na ocasião, foram entregues ao Secretário diversos estudos que fundamentam a
nossa proposta.

Planejamento e Desenvolvimento Regional
Reunião com assessor da Pasta
A Diretoria se reuniu com a assessoria da Secretaria do Planejamento no dia 31 de outubro. Na ocasião foi

discutido o trabalho dos Executivos Públicos no Estado e sua contribuição para a Administração Pública, e
foram entregues também documentos e estudos da EPAESP que justificam a necessidade de valorização do
cargo. O encontro foi bastante positivo e esperamos receber em breve um retorno da Secretaria.
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