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Já somos 403 associados!!
Articulação para o Projeto
Retomada de contatos
Após reuniões em boa parte das Secretarias, a EPAESP está retomando contato com as autoridades que
demonstraram maior interesse em ajudar o Executivo Público. Essa ação visa fortalecer e agilizar o processo de
tramitação do Projeto, que neste momento se encontra na Unidade Central de Recursos Humanos (UCRH).
A articulação em torno do Projeto se concentra agora em três frentes: Secretaria da Fazenda, Secretaria do
Planejamento e Desenvolvimento Regional, e ALESP. Estamos trabalhando para viabilizar uma “ponte” entre esses
atores e a Secretaria de Gestão Pública.

Secretaria da Fazenda
Reunião com o Secretário
No dia 18 de novembro a Diretoria da EPAESP foi recebida pelo Secretário Andrea Sandro Calabi e por mais dois
assessores, sendo um deles o responsável pela Coordenadoria Geral da Administração, Humberto Baptistella Filho,
que é Executivo Público.
O Secretário mais uma vez demonstrou interesse em apoiar os Executivos Públicos e encomendou estudos mais
detalhados para encaminhar a proposta ao Governador. Estes estudos serão conduzidos pelos seus assessores,
com o apoio da EPAESP. A Diretoria acompanhará este trabalho para que seu resultado seja encaminhado ao

Governador no mês de dezembro.
O balanço da reunião foi positivo, o Secretário frisou que estamos em um momento importante e que temos
chance de aprovar nossa carreira ainda nesta gestão.
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ALESP
Contato com Deputados
A Diretoria da EPAESP se encontrou com o Deputado Campos Machado, que se comprometeu a ajudar os
Executivos Públicos e a auxiliar na articulação política na ALESP. Fomos informados pelo Deputado que ele já
estudou nossa proposta e também conversou com outros Deputados sobre a questão. Estamos cooperando nessa
frente de trabalho e esperamos obter um retorno agora no mês de dezembro.

Federação de Associações
A EPAESP dá o primeiro passo
Foi estabelecido um primeiro contato com outros cargos voltados para a Gestão Pública do Estado. A ideia é criar
uma pauta comum que ajude a fortalecer todos os cargos e a administração. Mais informações em breve!

Articulação
política

Fevereiro
Governador

Setembro
Secretaria da Cultura

Encontro com o Assessor Especial do
Governador

Encontro com o Secretário de Estado

Abril
Procuradoria Geral do Estado (PGE)
Encontro com a Chefe de Gabinete

Encontro com o Secretário de Estado

Secretaria da Fazenda

ALESP
Maio
Secretaria do Meio Ambiente (SMA)
Encontro com o Chefe de Gabinete

Histórico de encontros
com autoridades

Julho
Secretaria da Educação
Encontro com o Chefe de Gabinete

Primeiro contato com Deputados
Outubro
Secretaria da Gestão Pública
Encontro com o Secretário de Estado
Secretaria do Planejamento e

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania

Desenvolvimento Regional

Encontro com a Secretária de Estado

Encontro com assessor da Pasta

Agosto
Casa Civil
Encontro com o Chefe de Gabinete

Novembro
Secretaria da Fazenda
Encontro com o Secretário de Estado

ALESP
Encontro com o Deputado Campos
Machado
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