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Executivos Públicos do Estado de São Paulo
A união é nossa força e o nosso compromisso é para que nosso cargo tenha o perﬁl legal de Carreira de Estado. E
aqui vamos nós com o Projeto de Lei Complementar nº 32/2018 que tramita na Assembleia Legislativa. O PLC nº
32/2018 (e principalmente sua Emenda nº 4) nos coloca no nível de outras Carreiras de Estado (APOF, EPP,
Especialista Contábil) e seu ingresso na ALESP foi fruto do trabalho conjunto de um grande grupo de Executivos
Públicos, com a articulação executada pela associação “Executivos Públicos Associados do Estado de São
Paulo-EPAESP” - um instrumento para a conquista de nossos objetivos neste momento!

Em breve relato, nós tivemos nos últimos dias a seguinte progressão de eventos:
1 - Em 04/07/2018, foi publicado o PLC 32/2018, que dispõe sobre a reclassiﬁcação da carreira de Analista em
Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas - APOFP (https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000222547).
2 - Em 12/07/2018, a EPAESP apresentou minuta de redação de emenda do PLC ao Deputado Campos
Machado, seu autor – acompanhado de razões, estudos e dados estatísticos – por entender que as carreiras de
APOFP, EPP e Executivo Público possuem similaridades e se complementam.
3 - Grupo de trabalho virtual (whatsapp e telegram) formou-se para montar banco de dados de informações de
contato eletrônico dos Executivos Públicos ativos e inativos e divulgar estas etapas do trabalho.
4 - A minuta da EPAESP foi integralmente acatada e foi apresentada como Emenda nº 4, tendo sido publicada no
DOE em 17/07/2018.
5 - Em 22/08/2018,
a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, votou favoravelmente ao PLC nº 32/2018
e às emendas 1, 2, 3 e 4.
6 - No dia 23/08/2018 nos reunimos com o Deputado Campos Machado e a presença de
cerca de 150 Executivos Públicos foi a primeira grande demonstração de união e apoio
ao PLC, quesitos que foram reforçados como necessidade pelo Deputado.
7 - A pedido da EPAESP, o Deputado Campos Machado requereu que a tramitação do
referido Projeto de Lei Complementar se ﬁzesse em caráter de urgência no dia
24/08/2018.
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8 - Por ﬁm, desde o dia 27/08/2018, Grupos de Trabalho foram criados para delinear
documentos e ações para os temas de Elaboração de Notas e Informativos;
Comunicação (contato e divulgação); Logística e Pautas de Assembleias; Articulação
ALESP e Impacto Orçamentário.
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A continuidade do trabalho e os novos passos dos Executivos Públicos serão debatidos na
Assembleia Extraordinária da Executivos Públicos Associados do Estado de São Paulo EPAESP que será realizada no próximo dia 15/09/2018 (Sábado) às 9:00 no Auditório da
SAP, com pauta a ser enviada a todos nos próximos dias.

