
 
 
 

 
 

Ata XIV Reunião da Diretoria da ANEPCP 14/09/2017 - 16:00-17:00 hs - Realizada por Skype 

Presentes à reunião: Magda de Lima Lúcio, Augusto de Oliveira Tavares e Maria Isabel Araújo 

Rodrigues.  Sergio Azevedo Fonseca, Carlos Raul Etulain, Lindijane de Souza Bento Almeida e 

Rodrigo Rossi Horochovski justificaram ausência.  

Pontos da pauta abordados: 

1) Administrativo: a documentação referente à ANEPCP que Abrucio enviou está 

incompleta, inviabilizando a possibilidade de cobrança de anuidade das instituições. 

Sem essa documentação não é possível que a ANEPCP seja regularizada. Na próxima 

semana será assinado o contrato para manutenção do site, que é de um salário 

mínimo por mês. É preciso fechar a prestação de contas para apresentação na Anpocs.  

2) XVI Eneap: foram realizadas várias reuniões: uma delas foi referente à marcha pela 

gestão pública (que poderá ser todo ano ou de dois em dois anos) que será realizada 

no mesmo dia de audiência pública a ser realizada na Câmara, para isso serão 

contratados transporte e marketing. A segunda reunião foi a videomoção em defesa 

do Csap/FJP, que será essencial para discussão da questão referente à FJP. Com essa 

videomoção em defesa do Csap/FJP foi possível, por parte da Anepcp uma articulação 

junto ao Gabinete do Governador Fernando Pimentel. A terceira reunião foi para que a 

Anepcp participe do Fundo com Campo de Públicas, motivo pelo qual precisará 

contribuir com o valor de R$ 400,00. O nome do Eneap mudou para Enecap. 

3) Moção e videomoção em defesa da Csap/FJP: Isabel informou que a moção realizada 

durante o XVI Eneap foi essencial para que o assunto referente a recomposição de 

vagas para o ingresso na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental fosse retomado pelo Governo de Minas Gerais. 

4) Outros: Magda informou que tem viajado o Brasil inteiro e aproveitado para divulgar o 

ENEPCP. Financiamento ENEPCP: precisamos fazer uma campanha, para que mesmo 

aqueles que não venham se inscrevam no evento, para que seja possível deixar 

recurso financeiro para próxima gestão. Submissão Projeto FAP/DF: o projeto foi 

submetido nesta data, está sendo solicitado o valor de R$ 77.300,00.  Apoio BID: 

arcará com custo do coffee break. Organização da diretoria para realização do evento: 

Magda solicitou que a diretoria chegasse antes da data prevista, para ajudar na 

organização. A Unb tem um programa para emissão dos certificados. A programação já 

está quase fechada. Temos 117 trabalhos submetidos.  

A próxima reunião foi agendada para sexta-feira, 29/09, 16:00h. 
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