Executivos Públicos Associados do Estado de São Paulo
Boletim Informativo – Agosto de 2014

Instituição da Comissão Eleitoral
Eleições da Diretoria da EPAESP para o biênio 2014-2016
Tendo em vista a proximidade do encerramento do mandato atual de Diretoria da EPAESP, serão iniciados

os procedimentos previstos em Estatuto para a realização de Eleições da nova Diretoria, responsável pela
Associação no biênio 2014-2016.
Na próxima assembleia da EPAESP, no dia 23 de agosto, será instituída uma Comissão Eleitoral. A
assembleia reunida elegerá 3 (três) associados para integrar a Comissão e a única exigência é que nenhum

seja candidato numa futura chapa. As eleições serão realizadas na assembleia extraordinária de 20 de
setembro, a ser convocada única e exclusivamente para essa finalidade.
As inscrições de chapas serão aceitas somente no período de 25/08/2014 a 05/09/2014. Para se inscrever, é
preciso enviar um e-mail para contato@epaesp.org com os nomes dos integrantes da chapa, respeitandose os requisitos abaixo especificados.
Requisitos para a inscrição de chapas
1.

Os membros devem ser associados à EPAESP desde 22/06/2014, conforme prevê o Estatuto - Art.8º, IX, § 2º - Podem
se candidatar aos cargos eletivos da entidade aqueles que contarem mais de 3 (três) meses de associado à EPAESP.

2.

As chapas deverão ser formadas por 7 integrantes, distribuídos da seguinte forma: 1 (um) Diretor-Geral; 1 (um)
Diretor Administrativo-Financeiro; 1 (um) Diretor de Assuntos Institucionais; 1 (um) Diretor de Assuntos Jurídicos;
1 (um) Diretor de Assuntos Profissionais; e 2 (dois) Suplentes.

Obs. A eleição para as 3 (três) vagas do Conselho Fiscal será feita por candidaturas individuais.

Articulação do Projeto de Lei
A Diretoria continua tentando agendar reuniões nas Secretarias do Planejamento, Gestão Pública e Casa
Civil, mas ainda não obteve sucesso. No dia 13/08 está marcada reunião com o Chefe de Gabinete da
Secretaria da Educação, Fernando Padula.
Quanto à aproximação com os candidatos ao Governo do Estado de São Paulo a fim de apresentar a
EPAESP e sua proposta para o cargo de Executivo Público, o processo foi iniciado e ainda este mês será
elaborado um documento com pautas para discussão. Em relação aos ofícios enviados pelo Secretário da
Fazenda, Sr. Andrea Calabi, a situação deles é a seguinte:
Casa Civil : o ofício foi remetido pelo Secretário-Adjunto à UCRH.
Planejamento: o ofício continua na Pasta, aguardando manifestação.
Gestão Pública : o ofício encontra-se na UCRH.
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Comissões de Estudos
Na última assembleia geral, realizada em 7 de junho, foram criadas duas comissões com a finalidade de
elaborar estudos.

Comissão do Concurso de Promoção

Comissão de Assédio Moral

Luiz Carlos Silva (coordenador)

Luiz Carlos Silva (coordenador)

Denise Scabin Pereira

Denise Scabin Pereira

Eduardo Jati Silva

Eduardo Jati Silva

Francisco Gabriel Gonçalves

Marina Perito Berti

Joaquim Lopes Alho

A comissão encarregada pelo Concurso de Promoção elaborou um
questionário para os Executivos Públicos que fizeram a prova responderem.
A finalidade é coletar informações de modo a subsidiar estudos e ações
sobre o tema, uma vez que o resultado do Concurso deve ser divulgado no
final de agosto.

Se você fez a prova do Concurso de
Promoção, clique AQUI e responda o
questionário!

Situação Financeira
Em virtude de trâmites burocráticos, a EPAESP continua sem cobrar mensalidade de seus associados. A
situação é preocupante, pois as despesas com a formalização da Associação e com a manutenção do site,
entre outras, não puderam ser supridas dada a ausência de caixa.
Apesar das arrecadações feitas em assembleias ao longo do último ano e meio, a Associação possui saldo

negativo de R$ 1 mil (mil reais). Na assembleia de 23 de agosto será apresentado o balanço financeiro e
serão discutidas formas de agilizar o processo de cobrança da mensalidade para contornar este problema.
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AEPESP
A Diretoria da EPAESP reuniu-se com a AEPESP (Associação dos

Executivos Públicos do Estado de São Paulo), a convite de seu novo

23 de agosto
09h30

presidente, Celso Marchi.
Foi discutida a aproximação das duas associações e em um primeiro
momento chegou-se à conclusão que seria por meio de documentos com
pautas comuns.

8ª Assembleia
Geral da EPAESP
Informações no site
www.epaesp.org

Aproximação com outras associações
A EPAESP foi convidada para participar da "Rede de Associações“, que engloba as Associações dos

Especialistas em Políticas Públicas; dos Analistas em Planejamento, Orçamento e Finanças; dos
Especialistas Ambientais; e dos Trabalhadores da Secretaria de Desenvolvimento Social. A ideia desta rede
é abrir canais de discussão com o Governo e com a Sociedade sobre assuntos que sejam comuns para
todas as Associações.

Membros da Diretoria participaram de uma reunião no dia 7 de agosto na Sede da AEPESP (Associação dos
Executivos Públicos do Estado de São Paulo) e foram definidas duas vertentes de discussão: melhorias nas
carreiras/salários e retorno do trabalho para a população. Em relação à melhoria salarial, será elaborado um
documento em defesa do reajuste anual para o servidor público, atendendo à legislação vigente. Quanto

ao retorno do trabalho realizado para a população, dado que cada Associação e cargo possuem
características distintas, foi estipulado o prazo de duas semanas para a elaboração de um documento a
respeito. Após este prazo, as Associações voltarão a se reunir a fim de compilar um documento único.
É um avanço na aproximação das Associações e a Diretoria da EPAESP entende que é um movimento
importante para a melhoria do cargo e da Administração Pública.
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