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Eleições para a Diretoria
Tendo em vista o encerramento do mandato da Diretoria da EPAESP, foi convocada assembleia
extraordinária para fins de eleger novos membros tanto para a Diretoria quanto para o Conselho
Fiscal. Realizada no sábado, 20 de setembro, a assembleia contou com a participação de x associados.
Tivemos apenas uma chapa inscrita, e as eleições correram sem problemas. A chapa eleita iniciou os

trabalhos em 22 de setembro de 2014 e a duração do seu mandato, conforme prevê o Estatuto, se
estende até 21 de setembro de 2016.

A composição da Diretoria da EPAESP ficou assim:
DIRETORIA

RESPONSÁVEL

LOTAÇÃO

Geral

José Benedito Priori

Fazenda

Administrativo-Financeira

Luiz Carlos de Carvalho Silva

Casa Civil

Assuntos Profissionais

Marina Perito Berti

Educação

Assuntos Jurídicos

Jorge Leite Bittencourt

Casa Civil

Assuntos Institucionais

Luiz Fernando Vaz Guimarães

Agricultura e Abastecimento

Abaixo, informamos os suplentes da Diretoria e os membros do Conselho Fiscal:

Suplentes da Diretoria

Conselho Fiscal

MEMBROS

LOTAÇÃO

Denis Delgado Santos

Educação

Ricardo Alves

Justiça e Def. da Cidadania

Divino Carvalho da Silva

Educação

Joaquim Lopes Alho Filho

Aposentado - Saúde

Saulo Alves Freitas

Fazenda

Boletim informativo da EPAESP •

Setembro/Outubro de 2014 •

Página 2

Cobrança da Mensalidade
A EPAESP deu início em outubro ao processo de cobrança da mensalidade de seus associados. Para
facilitar o entendimento da questão, vamos resumir o funcionamento da cobrança através de um

sistema de perguntas e respostas.

Qual o valor da mensalidade e com qual frequência o associado deve contribuir?
Conforme definido em assembleia, a mensalidade tem o valor de R$ 9,00 (nove reais), e como o nome já diz, a
vigência da mesma é mensal. Contudo, sabemos que a vida cotidiana é atribulada e o simples gesto de fazer um
depósito ou transferência bancária, mensalmente, pode acabar virando um transtorno. Pensando nisso, a
Diretoria da EPAESP estudou o problema e autorizou formas alternativas de contribuição. Dessa forma, o
associado tem à sua escolha 4 opções para pagamento, sendo que as três últimas acompanham um desconto em
relação à forma de pagamento mensal:
TABELA DE CUSTEIO – EPAESP
OPÇÕES PARA PAGAMENTO
PERIODICIDADE

VALOR

DESCONTO

Mensal

R$ 9,00 (nove reais)

Trimestral

R$ 25,00 (vinte e cinco reais)

7,4%

Semestral

R$ 48,00 (quarenta e oito reais)

11,1%

Anual

R$ 91,00 (noventa e um reais)

15,7%

------

Qual a forma de pagamento?
Depósito em conta ou transferência bancária para:
EPAESP – EXECUTIVOS PÚBLICOS ASSOCIADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Banco do Brasil
Agência: 6501-3
Conta corrente: 10.197-4
CNPJ: 18.855.662/0001-09
1.
2.

Ao fazer o depósito/transferência, envie o comprovante para: financeiro@epaesp.org
Para sua comodidade e segurança, guarde seu comprovante.

Por que a EPAESP não faz cobrança via desconto em folha de pagamento?
Tentamos implantar esse sistema desde o início, mas as exigências burocráticas são muito grandes, e ainda não
tivemos sucesso. Vamos continuar insistindo, pois entendemos que o desconto em folha é a forma ideal de
cobrança, mas enquanto isso não é possível temos que começar a gerar alguma receita. Nosso déficit hoje está em
torno de R$ 1 mil, e até o presente momento todas as despesas da EPAESP foram custeadas pelos próprios
Diretores. Dessa forma, entendemos que o pagamento via depósito em conta ou transferência bancária, mesmo
que exija algum esforço e organização por parte dos associados, é o único caminho – neste momento – para
garantir que a associação continue seu trabalho.
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Como associado, eu tenho direito a algum benefício oferecido pela EPAESP?
Ao longo dos últimos 2 anos desde a fundação da EPAESP, nossos esforços foram direcionados à viabilização de
nossa proposta de Projeto de Lei, que visa instituir uma Carreira de Executivo Público. Essa continuará sendo
nossa prioridade, até atingirmos nosso objetivo. Entretanto, entendemos que após 2 anos de história é preciso que
a associação avance em termos de organização interna e suporte aos seus associados.
Estamos estudando opções de convênios com instituições diversas, capazes de oferecer desconto aos associados
em seus serviços. O leque de opções é grande (academias, planos de saúde, instituições de ensino) mas, ao
mesmo tempo, sabemos que o processo de firmar convênio com alguma dessas instituições pode também levar
algum tempo. Portanto, embora esse seja um objetivo a ser alcançado, temos que ser sinceros e realistas para
reconhecer que isso não vai acontecer no curto prazo.
Dessa forma, entendemos que o custeio da EPAESP por seus associados, por enquanto, justifica-se tão somente
pelo trabalho da associação em torno da articulação do Projeto de Lei e atividades correlatas, que requerem
provisão de recursos para manutenção do site, emissão de documentos, organização de assembleias etc.

Estou em dúvida se devo pagar a mensalidade, pois não lembro se sou associado à EPAESP.
O registro de quem é associado à EPAESP é confidencial e não será divulgado em hipótese alguma. Portanto, a
opção de divulgar uma “lista” de membros da associação não existe.
Se você tem dúvidas se é ou não associado, envie um e-mail para: financeiro@epaesp.org

O que acontece se eu não pagar a mensalidade?
Se até janeiro de 2015 não constatarmos o pagamento da mensalidade, entraremos em contato com o associado
(via e-mail) para informá-lo da sua situação inadimplente. Nossa intenção não é desfiliar ninguém por falta de
pagamento, mas sabemos que no longo prazo isso pode acontecer. Antes disso, entretanto, faremos alguns
contatos com o associado para que ele regularize sua situação, e o mais importante: vamos buscar criar benefícios
para que as pessoas permaneçam associadas à EPAESP.

O boletim informativo está de cara nova!
Esperamos que você tenha gostado do novo visual do
boletim. Além de seguir com esse layout, daqui em
diante, o boletim terá tiragem bimestral. Dessa forma você
fica melhor informado sobre o que a EPAESP está
fazendo.
No próximo boletim, que será divulgado no início de

dezembro,

traremos

novidades

sobre

o

PLC

e

apresentaremos as ações previstas pela Diretoria para o
ano de 2015.

