
 
 
 

 
 

Ata XV Reunião da Diretoria da ANEPCP 29/09/2017 - 16:00-17:00 hs - Realizada por Skype 

Presentes à reunião: Magda de Lima Lúcio, Maria Isabel Araújo Rodrigues, Sergio Azevedo 

Fonseca, Carlos Raul Etulain e Lindijane de Souza Bento Almeida. Augusto de Oliveira Tavares e 

Rodrigo Rossi Horochovski justificaram ausência.  

Pontos da pauta abordados: 

1) Administrativo: a documentação referente à ANEPCP que faltava, foi encaminhada 

pelo Abrucio e Magda descobriu hoje o cartório no qual ele tem firma registrada, 

sendo assim encaminhará o endereço ao Carlos, para que ele tome as devidas 

providências visando a regularização da ANEPCP a fim de que as anuidades possam ser 

cobradas.  Carlos informou acerca da reimpressão dos boletos referentes à anuidade e 

que o custo para reimpressão foi de R$ 5,00 para cada boleto. 

2) II ENEPCP: Magda informou que está realizando várias reuniões em busca de 

financiamento para o evento.   

3) Marcha pela Gestão Pública: Magda informou que tem realizado reuniões com a 

Feneap e Pró públicas  e que será necessário arcar com o custo de R$ 1.500,00 com 

material de divulgação e material a ser entregue no dia. Existe a tentativa de agendar 

uma Audiência Pública para o mesmo dia. 

4) Assembleia que será realizada na ANPOCS: Carlos informou que levará as atas 

elaboradas pelo advogado para Assembleia, para que não tenha problema no registro 

posteriormente. Lindijane tentará conectar Magda à reunião por Skype. A 

programação do II Enepcp será apresentada para discussão, antes disso Fernanda 

encaminhará a programação à Isabel para que ela disponibilize ao Conselho Consultivo 

e Comissão Científica. Será também apresentado o número de inscrições até o 

momento. 

5) Livro “Campo de Públicas em Ação”: Magda está tentando financiamento junto a 

alguma gráfica em Brasília para impressão dos livros, para que sirvam como material 

de divulgação do campo.  

6) Outros: o artigo que foi elaborado para Enap, e que não foi aceito, está com Rodrigo e 

vamos solicitar a ele que encaminhe para Magda para submissão à Nau Social.  Magda 

indagou acerca da situação da Fundação João Pinheiro e foi informada que as vagas 

para ingresso no curso ainda não foram recompostas, mas que haverá nova reunião 

com o Secretário de Planejamento em 16/10/2017, motivo pelo qual fará uma nova 

articulação.  

A próxima reunião foi agendada para sexta-feira, 20/10, 16:00h. 
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