Apresentação dos
Grupos de Trabalho

Executivos Públicos Associados
do Estado de São Paulo

Agosto/2018

Caros colegas Executivos Públicos,
Como já é do conhecimento da maioria de vocês, o processo de elaboração da Emenda 4 e seu
acompanhamento, desde a inclusão no PLC nº 32/2018, vem sendo realizado pela EPAESP juntamente com
uma equipe de colegas associados que se dispuseram a trabalhar em prol de melhorias para a classe.
Após a reunião, em 23/08/2018, com o Deputado proponente do PLC nº 32/2018 e Emenda 4, a Diretoria da
EPAESP, em deliberação conjunta com esse grupo de colaboradores associados, decidiu que para dar
continuidade aos grupos de trabalho, informalmente já atuantes, era primordial institucionalizá-los perante os
demais colegas Executivos Públicos como forma de deixar explícito que o trabalho está sendo feito e que já
estamos pensando e articulando nossos próximos passos para fortalecimento da nossa categoria.
Sendo assim, por meio desta nota, visando à continuidade do planejamento e da execução de nossas ações,
oﬁcializamos a criação dos seguintes Grupos de Trabalho (GT’s):
1 - GT DE CONTATO E DIVULGAÇÃO ► grupo de trabalho responsável pela criação de banco de dados dos
Executivos Públicos do Estado de São Paulo para facilitar a comunicação entre nós; pela criação de
formulários; pela reposta de e-mails recebidos e pelo envio de e-mails com comunicados de interesse geral,
divulgação de convocação para Assembleias da EPAESP e pela moderação do grupo no Telegram.
Adilson Querino (SEE)
Adriana Lemos (SAA)
Paula Costa (PGE)
Paulina Piscitelli (SSRH)
2 - GT DE COMUNICAÇÃO E NOTAS ► grupo de trabalho responsável pela elaboração de informativos com
as ações dos GT’s e de notas da EPAESP.
Juliano Bonomi (DETRAN)
Luiz Fernando Vaz Guimarães (Governo)
Paula Costa (PGE)
3 - GT DE ASSEMBLEIA EPAESP ► grupo de trabalho responsável pela logística de realização e pela
elaboração de pautas de Assembleias convocadas pela EPAESP.
Jânio Soares (SAP)
João Carlos Gomes (SAP)
Jorge Bittencourt (Governo)
Jozy Ellen Lemos (SEE)
Juliano Bonomi (DETRAN)
Luiz Carlos de Carvalho (Governo)
Rodrigo Ackermann (SAP)
4 - GT DE ORÇAMENTO ► grupo de trabalho responsável pelo estudo do impacto orçamentário do PLC
32/2018 e Emenda 4 que embasará parte do trabalho de articulação na ALESP.
André Magalhães (SEE)
Denis Santos (SEE)
João Carlos Gomes (SAP)
Jota Morais (SSP)
Mario de Almeida (SSRH)
5 - GT DE ARTICULAÇÃO NA ALESP► grupo de trabalho responsável pela articulação política com os
colégios de líderes da ALESP juntamente com o Deputado proponente.
Adriana Lemos (SAA)
Jânio Soares (SAP)
João Carlos Gomes (SAP)
Jorge Bittencourt (Governo)
José Priori (SEFAZ)
Luiz Carlos de Carvalho (Governo)
Luiz Fernando Vaz Guimarães (Governo)
Paula Costa (PGE)
Rodrigo Ackermann (SAP)
Agradecemos imensamente aos Executivos Públicos que colaboraram

BORA
SAIR DA

1080!
EXECUTIVOS PÚBLICOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO

de alguma forma com os trabalhos realizados até agora (especialmente
na busca pelos contatos de EP’s) e pedimos a todos que tenham paciência

Imp
orta

nte

e que sigam unidos conosco!

Em breve será publicada convocação oﬁcial para a próxima Assembleia da EPAESP, a ser
realizada em 15/09/2018 das 9:30 às 12:30 na Av. Ataliba Leonel, nº 556, Santana.
Contamos com a presença de todos para juntos debatermos os rumos da nossa categoria.
Juntos somos mais! #borasairda1080

