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Diretoria da Apesp:
balanço do primeiro semestre
de gestão

A atual gestão da diretoria da Apesp (biênio
2014/2015) apresenta nesta edição do Apesp em
Movimento um balanço de atuação dos primeiros seis meses do ano. No período, ocorreu uma
intensa mobilização política perante o Legislativo
(Assembleia, Câmara dos Deputados e Senado Federal), o Executivo paulista (Governo do Estado),
o Judiciário (Órgão Especial do TJ SP) e institucionalmente (Gabinete do Procurador, Conselho
da PGE, Centro de Estudos e Corregedoria Geral).
Ademais, as relações institucionais foram solidificadas por meio de atuações conjuntas com a Anape
e outras entidades representativas da Advocacia
Pública e visitas a outras instituições e órgãos (OAB
SP, IASP, AASP, TJ SP etc.). A Associação buscou
ainda oferecer aos seus associados novos benefícios
e convênios, bem como uma defesa contundente

das prerrogativas e condições de trabalho dos procuradores do Estado de São Paulo. A confraternização entre os associados também foi estimulada
por meio de vários eventos sociais, culturais e de
lazer: festas, encontro regional, tardes musicais,
visitas monitoradas e cursos temáticos. “A função
de uma entidade de classe deve se pautar por uma
luta política pelos interesses da categoria que representa, mas também priorizar o congraçamento
entre os seus associados. Nesse sentido, as nossas
ações no primeiro semestre foram bem sucedidas
e atingiram essa mescla. É com esse espírito que
apresentamos um relatório de nossas atividades
nos primeiros meses de 2014, renovando o nosso
compromisso com a carreira e com a sociedade do
Estado de São Paulo”, avalia Caio Guzzardi, presidente da Apesp.

Atuação perante os Órgãos Superiores da PGE
Conselho da PGE
A diretoria da Apesp compareceu semanalmente
nas sessões do Conselho da PGE para levar temas
e pleitos de interesse de toda a carreira: questão
remuneratória; criação de benefícios, tais como
auxílio-alimentação, auxílio-saúde, diárias próprias; condições estruturais das Unidades, gestão
da PGE, criação da carreira de apoio; etc. Vale
destacar a presença da Apesp na sessão itinerante
do Colegiado em Araçatuba, em 09/05, e na audiência pública para debater o sistema PGE-NET,
em 21/02. Além da participação nas reuniões ordinárias do Órgão, a Apesp promoveu, em 14/02,
em sua sede administrativa, uma reunião com os
conselheiros eleitos da PGE, com o objetivo de
buscar uma maior aproximação entre dois entes
representativos da carreira, bem como traçar uma
pauta com assuntos para atuação conjunta.

Gabinete da PGE
A Apesp reuniu-se neste 1º semestre com o procurador geral Elival da Silva Ramos, no prédio da
PGE na Rua Pamplona, em duas ocasiões: no dia
11/03, quando pôde expor uma lista extensa de
reivindicações da carreira; em 24/06, a Associação
acompanhou uma audiência solicitada junto ao
dr. Elival pelo presidente da Anape Marcello Terto
e Silva. Para tratar de temas específicos das áreas,
a Apesp reuniu-se também com o subprocurador

Apesp reúne-se com o procurador geral Elival da Silva Ramos

da Área da Consultoria Adalberto Robert Alves,
em 20/03, e com o subprocurador geral da Área do
Contencioso Geral, em 27/03.

Centro de Estudos
Em 26/03, a Apesp manteve reunião com a Dra.
Mariângela Sarrubbo Fragata, procuradora chefe
do Centro de Estudos. Em 11/02, a diretoria acompanhou a entrega do “O Estado em Juízo – 2013”
para o procurador chefe da 1ª Subprocuradoria
da PPI, Marco Antônio Gomes, no auditório do
órgão.

Corregedoria Geral
Em 09/06, a Apesp reuniu-se com o Dr. José Luiz
Borges de Queiroz, corregedor geral da PGE.

Trabalho no Legislativo
Assembleia Legislativa

Apesp presente na abertura do ano legislativo da Alesp
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A diretoria da Apesp prestigiou a sessão de instalação da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura
da Assembleia Legislativa de São Paulo, realizada
na tarde de 03/02. Posteriormente, esteve presente
em diversas ocasiões na Casa de Leis paulista para
manter contato com diversos parlamentares e
externar o posicionamento da carreira relativo ao
PLC 25/2013 (LOPGE). Em 10/06, a diretoria foi
recebida pelo presidente da Alesp Samuel Moreira
para também abordar o projeto de reformulação
da Lei Orgânica. Ademais, em 06/05 participou de
audiência pública sobre o orçamento do Estado
para 2015, realizada no Auditório Franco Montoro.

Congresso Nacional
•

•

•

•

•

•

Em 22/04, com a presença da Apesp, foi realizado na Câmara dos Deputados um ato público
em defesa da Advocacia Pública e em prol da
votação na Comissão Especial da PEC 82 (“A
PEC da Probidade”).
Em 18/03, a Apesp participou na Comissão de
Constituição e Justiça do Senado de audiência
pública para discutir a PEC 39/12, que propõe
a modificação do artigo 132 da Constituição
para incluir procuradores e advogados públicos
de autarquias e fundações públicas dos estados
e municípios.
Em 18/03, a Apesp visitou o senador Aloysio
Nunes Ferreira (PSDB/SP), procurador do
Estado e associado da Apesp, para tratar dos
seguintes assuntos: Projeto de Lei Orgânica da
PGE; PECs de interesse dos procuradores do
Estado e panorama atual da PGE. Ademais,
manteve profícuo encontro com a assessoria
do senador Francisco Dornelles (PP/RJ), com
a seguinte pauta: projeto de Lei de Licitações
(reponsabilidade pessoal do advogado público e
possibilidade de licitação sem parecer de procuradores, contratando-se consultoria particular).
A Apesp participou ativamente da mobilização
pela aprovação da PEC 82/2007 (autonomia
das PGEs) e acompanhou as sessões da Comissão Especial formada para analisar a proposta.
Esteve presente na Câmara dos Deputados no
histórico dia 07/05, quando, por decisão unânime, os membros da Comissão Especial aprovaram o relatório do deputado Lelo Coimbra
(PMDB/ES).
A Apesp esteve presente em Brasília na primeira
semana de junho, para participar de intensa
mobilização do Movimento Nacional pela
Advocacia Pública no Congresso Nacional. Os
representantes dos advogados públicos pleitearam o apoio dos parlamentares à aprovação da
PEC 82 e à inclusão da Advocacia Pública na
PEC 63.
A Apesp participou na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado
Federal, em 03/06, de audiência pública sobre
o tema “A advocacia pública como instrumento
de segurança jurídica”. O debate foi solicitado
pelo presidente da CCJ Vital do Rêgo (PMDB-PB) e pelo senador Pedro Taques (PDT-MT),
com o objetivo de discutir o avanço que signi-

•

•

ficou para o país a criação dessa advocacia pela
Constituição promulgada em 1988.
A Apesp tem participado ativamente da campanha “82 - A PEC da Probidade” lançada pelo
Movimento Nacional pela Advocacia Pública,
integrado por Anape, Anauni, Sinprofaz, Unafe, ANPM, Anajur, Anpaf, Anprev e APBC, no
início de abril.
As entidades representativas da Advocacia Pública, incluindo a Apesp, homenagearam em
16/06 o deputado Paulo Teixeira (PT/SP), que
tem atuado pelo fortalecimento da Advocacia
Pública, principalmente na tramitação do projeto do novo CPC, já aprovado pelo Plenário da
Câmara dos Deputados.

Deputado Lelo Coimbra com os representantes de entidades da
Advocacia Pública, após a sessão da Comissão Especial

•

Em 25/06, o vice-presidente da República Michel Temer (procurador aposentado do Estado
de São Paulo e associado da Apesp) recebeu as
diretorias da Associação de Procuradores do
Estado de São Paulo e da Associação Nacional
dos Procuradores do Estado e Distrito Federal
(Anape), no Gabinete da Vice-presidência, para
ouvir os argumentos dos representantes da Advocacia Pública em favor da PEC 82/2007, que
concede autonomia administrativa e financeira
para as PGEs. Outro tema abordado foi a tramitação da PEC 63 no Senado Federal, quando
foi externada a preocupação com o fato da
Advocacia Pública ser a única carreira jurídica
não contemplada na exclusão dos adicionais
por tempo de serviço do teto constitucional.
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Atuação no Judiciário
Tribunal de Justiça
•

•

•

Desde fevereiro, a Apesp acompanhou todas as
sessões do Órgão Especial, nas quais estiveram
pautados os mandados de segurança relativos ao
PLC 25. Na sessão de 02/07, o Órgão Especial do TJ
SP denegou por unanimidade, nos termos do voto
do relator, desembargador Péricles Piza, os dois
Mandados de Segurança (2066327-39 e 206672061) ajuizados pelos deputados Fernando Capez
(PSDB), José Bittencourt (PSD), Geraldo Cruz
(PT), Marco Aurélio (PT), Afonso Lobato (PV),
que suspendiam a tramitação do PLC 25/2013.
Em 21/02, o presidente do Tribunal de Justiça
de São Paulo José Renato Nalini recebeu no
Gabinete da Presidência a diretoria da Apesp.
Dentre os principais assuntos abordados,
estiveram: parcerias entre o TJ SP e a PGE;
medidas de redução da litigiosidade; o papel
das associações de classe e sua função de colaboração com as entidades públicas.
Em 14/03, Apesp e Anape reuniram-se com o
juiz Luiz Manoel Fonseca Pires, no TJ SP, a fim
de tratar da ADI 5024, que questiona a contratação de advogados pelo Tribunal.

Supremo Tribunal Federal
•

A Apesp participou da “Audiência Pública sobre
Eficiência do 1º Grau de Jurisdição e Aperfeiço-

Presidente do TJ SP José Renato Nalini recebe diretoria da Apesp

•

•

amento Legislativo voltado ao Poder Judiciário”,
promovida pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), no Supremo Tribunal Federal, em 18/02.
Em 19/03, Apesp e Anape estiveram em audiência com o ministro Roberto Barroso para
tratar da ADI ajuizada pela Anape, que discute
a criação de cargos de advogados no TJ SP.
Também em 19/03, a Apesp acompanhou o julgamento das ADIs 4357 e 4425, que declararam a
inconstitucionalidade de parte da Emenda Constitucional n. 62/2009 (Regime de Precatórios),
oportunidade em que se discutiu a modulação da
declaração de inconstitucionalidade. Após voto do
relator, acompanhado pelos ministros Barroso e
Teori Zavascki, o Ministro Toffolli pediu vista.

Gestões perante o Executivo estadual

Procuradores protocolam moção pela retirada do PLC 25
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Na manhã de 05/05, em reunião da Anape realizada
na sede da Apesp, foi aprovada uma moção pela
retirada do PLC 25 da Alesp. À tarde, no Palácio
dos Bandeirantes, uma comitiva de procuradores de
vários Estados da Federação protocolizou o requerimento no setor de protocolo. Posteriormente, foi
recebida pelo secretário chefe da Casa Civil Edson
Aparecido e pelo secretário adjunto da Casa Civil
José do Carmo Mendes Junior, quando puderam
entregar a moção pessoalmente. Na oportunidade,
o chefe da Casa Civil disse que conduziria o encaminhamento do documento ao Governo. Uma visita à
Assessoria Jurídica do Governo e à Assessoria Jurídica do Governo foi realizada em 22/05.

Relações
Institucionais
No último semestre, a Apesp manteve estreitas
relações com as entidades representativas dos advogados públicos, da advocacia, de outros servidores
da Administração Pública e da sociedade civil:
• Comparecimento em reuniões do Conselho
Deliberativo da Anape realizadas em Salvador
(15/01), Brasília (18/03), São Paulo (5/05) e
Campo Grande (29/05).
• Reunião com o Dr. Sérgio Rosenthal, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo
(AASP), no dia 10/02.
• Participação na Abertura do Fórum Permanente dos Procuradores do Município de São
Paulo, com o tema inaugural “A autonomia da
Procuradoria”, na Câmara Municipal de São
Paulo, em 20/02.
• Reuniões com o presidente da OAB SP Marcos
da Costa, no dia 26/02, para apresentação da
nova diretoria da APESP, e no dia 20/03, para
tratar da ADI 5024 e do exercício da advocacia
por servidores do Poder Judiciário.
• Reunião com o Dr. José Horário Halfeld Rezende Ribeiro, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), na sede do Instituto,
em 09/04.
• Participação no II Encontro Nacional de Procuradores Fiscais, realizado no Fiesta Bahia Hotel,
em Salvador, BA, nos dias 24 e 25/04.
• Reunião com a Dra. Miriam Arado, presidente
do Sindicato dos Agentes Fiscais do Estado de
São Paulo (Sinafresp), em 30/04.

Apesp abriga evento sobre o 2º Ano da Lei de Acesso à informação

•
•

•

•

•

Reunião com o Sr. Luiz Otávio do Fórum de
Controle Social de São Paulo, em 30/04.
A Apesp sediou em 15/05 o evento “2 anos de
Lei de Acesso à Informação”, promovido pela
“Rede pela Transparência e Participação Social”
(RETPS).
Participação na cerimônia de posse do procurador de justiça Márcio Fernando Elias Rosa no
cargo de procurador geral de justiça, realizada
no Teatro Municipal de São Paulo, em 16/05.
Participação na reunião-almoço mensal com o
secretário nacional da Reforma do Judiciário
Flávio Crocce Caetano, que discorreu sobre
“10 anos da Reforma do Judiciário: Avanço e
Desafios”, em 13/06.
Presença no jantar realizado na sede da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São
Paulo, em 24 /06.

Gestão participativa

Comunicação

• A Apesp tem fomentado a participação das Unidades na gestão da entidade, colhendo sugestões
e pleitos dos colegas da capital e interior. Para
isso, realizou visitas às Unidades e reunião de
representantes da Associação:
• Visitas às Seccionais de Bragança Paulista e de
Piracicaba, em 25/05, e à Regional de Ribeirão
Preto e Seccional de Franca, nos dias 04 e 05/06.
• Nos dias 11, 12 e 13/03, foram realizadas eleições para os representantes da Apesp nas Unidades, sendo que o grupo já se reuniu nos dias
11/04 e 06/06.

A linha editorial do Jornal do Procurador foi
reformulada, para fortalecer o debate de ideias e
incrementar o espaço de manifestação dos associados. Nesse sentido, a edição foi ampliada de
12 para 16 páginas, criando-se algumas seções de
opinião: Fala Conselheiro!; Contraponto etc. Nas
últimas três edições, o jornal teve como articulistas
os procuradores André Brawerman, Derly Barreto
e Silva Filho, Emanuel Fonseca Lima, Flávia Piovesan, Ivan de Castro Duarte Martins, José Damião de
Lima Trindade, Marcello Terto e Silva, Margarete
Gonçalves Pedroso e Mário Engler Pinto Junior.
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Ademais, a opinião editorial foi reforçada, com
espaço para o presidente da Apesp e para outro
diretor a cada edição. Nas reportagens especiais, o
destaque foi o texto sobre as condições estruturais
das Unidades especializadas da capital (PPI, Judicial e Fiscal) na edição n. 66.
Na comunicação eletrônica, foram mantidas
no mesmo ritmo os boletins Informativo Jurídico,
Acontece na Apesp, Notícias no Conselho e Comunicados da Diretoria. A utilização das redes sociais
(facebook e twitter) da Apesp foi incrementada
com considerável acréscimo de seguidores.
A Assessoria de Imprensa divulgou na mídia,
entre diversos assuntos, a controvérsia em torno do
PLC 25 e a campanha “82 – A PEC da Probidade”.
Veja abaixo os resultados:
• Procuradores do Estado pedem a Alckmin que
retire Projeto de Lei Orgânica da PGE. Fonte:
Blog do Fausto Macedo, de 05/05/2014.
• Procuradores contra mudanças na PGE. Fonte:
Blog do Fred, de 05/05/2014.
• Procuradores pedem mais discussão de nova
Lei Orgânica. Fonte: Conjur, de 06/05/2014.
• Justiça libera discussão de projeto de Alckmin
sobre Procuradoria de SP. Fonte: site da Folha
de S. Paulo, seção Poder, de 03/07/2014.
• TJ SP nega pedido para interromper projeto
que altera carreiras da Procuradoria do Estado.
Fonte: Portal Estado de S. Paulo, de 03/07/2014.
• TJ SP libera tramitação de nova Lei Orgânica
da Procuradoria. Fonte: Conjur, de 03/07/2014.
• TJ SP derruba liminares que impediam Assem-
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•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

bleia de votar Lei dos Procuradores.Fonte: Blog
do Fausto Macedo, de 03/07/2014.
PEC sobre PEC: Entidades que representam a
advocacia pública já estão em campanha nacional pela aprovação da PEC 82. Fonte: Estado
de S. Paulo, Coluna Direto da Fonte, por Sonia
Racy, de 22/04/2014.
Advogados públicos da AGU preparam ato
na Câmara. Fonte: site da Revista Época, de
22/04/2014.
Procuradores do Estado pleiteiam autonomia
profissional. Fonte: Migalhas, de 07/05/2014.
Comissão da Câmara aprova parecer que dá
autonomia à Advocacia Pública. Fonte: Blog do
Fausto Macedo, de 07/05/2014.
Comissão aprova PEC da autonomia da Advocacia da União Fonte: Agência Câmara, de
07/05/2014.
PEC 82 aprovada por unanimidade na Comissão
Especial. Fonte: site da Anape, de 08/05/2014.
Autonomia institucional: Comissão Especial
aprova PEC 82/2007. Fonte: site da Anauni, de
08/05/2014.
Comissão aprova PEC que confere autonomia
aos advogados públicos. Fonte: Migalhas, de
08/05/2014.
OAB apoia a ‘PEC da Probidade’ da advocacia
pública aprovada na Câmara. Fonte: site da
OAB, de 08/05/2014.
PEC 82 é aprovada em comissão na Câmara dos
Deputados. Fonte: Conjur, seção Notas Curtas,
de 09/05/2014.

Prerrogativas dos procuradores
Na defesa das prerrogativas dos procuradores, a
Apesp teve as seguintes atuações:
• Acompanhamentos de interrogatórios e oitivas
de testemunhas em processos administrativos
disciplinares em curso perante a Corregedoria
Geral da PGE;
• Atendimentos de procuradores do Estado que
tiveram suas prerrogativas violadas, sempre

•
•
•

com sugestão de procedimentos por parte da
Apesp;
Atendimentos de advogados com pretensão de
atuação na defesa de procuradores do Estado;
Visitas às unidades da PGE com problemas
relacionados à violação de prerrogativas;
Visitas ao corregedor geral e aos corregedores
auxiliares.

Social e cultural
•

•

•

As visitas monitoradas realizadas no primeiro
semestre tiveram uma grande diversidade de
temas, reforçando o vigor dessa atividade, que
tem tido grande aceitação entre os associados.
Em junho, a visita foi à exposição “Obsessão Infinita, de Yayoi Kusama”, em cartaz no Instituto
Tomie Ohtake. Em maio, a visita foi à exposição
“Tauromaquia – Picasso, Dali e Goya”, em cartaz
no Museu de Arte Brasileira da FAAP. Em abril,
o passeio foi à exposição David Bowie – organizada pelo Victoria and Albert Museum (V&A)
de Londres – que esteve em cartaz no Museu
da Imagem e do Som de São Paulo (MIS). Em
março, foi a vez da exposição “Da Cartografia
do Poder aos Itinerários do Saber”, em cartaz
na Oca do Ibirapuera. No final de fevereiro, a
visita teve como mote a exposição “Visões na
Coleção Ludwig”, em cartaz no Centro Cultural
do Banco do Brasil (CCBB-SP). Em janeiro, a
visita foi à exposição “Tomie Ohtake – Gesto
e Razão Geométrica”, em cartaz no Instituto
Tomie Ohtake.
Realização em 14/03 do jantar em comemoração
à posse da atual diretoria (biênio 2014/2015). O
evento foi um sucesso, com mais de 500 convidados – entre associados, familiares e autoridades –,
que fizeram da festa de posse da nova diretoria da
Apesp (biênio 2014/2015), realizada em 14/03,
um evento inesquecível. Novamente, a banda
“Os Procurados” agitou a noite!
O charme e o frio de Campos do Jordão compuseram o cenário do Encontro Estadual de
Procuradores do Estado, realizado entre 23 e 25
de maio, no Grande Hotel Campos do Jordão.
Foram 204 participantes (127 associados, 43
acompanhantes e 34 crianças).

Em sentido horário: curso de vinhos franceses realizado em junho;
festa com “jam session” da Apesp; visita monitorada no Instituto
Tomie Ohtake e Encontro Estadual em Campos do Jordão.

•

•

•

A Apesp promoveu, nos dias 03 e 05/06, em sua
sede administrativa, e no dia 10/06, no Restaurante Avek, novo curso de degustação de vinhos,
ministrado por Aguinaldo Záckia Albert. Neste
ano, os vinhos franceses foram abordados.
Nos dias 19 e 26/05 e 2/06, a Apesp ofereceu para
seus associados o curso “O Renascimento e os
Lusíadas de Camões”, ministrado pelo Dr. Jorge
Miguel – professor de direito, português e literatura e pai de nosso colega Jorge Miguel Filho.
A Apesp realizou, em 27/06, no Espaço Apesp,
uma agradável festa para celebrar com muita alegria uma noite entre amigos. Com o objetivo de
animar ainda mais o evento, ocorreu uma “jam
session” para que os “colegas artistas” improvisassem e mostrassem seus talentos musicais. Os
associados que se apresentaram foram Jaques
Lamac, Fabio Trabold Gastaldo, José Miranda
Leão, Eduardo Canizella Junior, Raymundo
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•

Farias de Oliveira, Julia Cara Giovannetti, Jorge
Miguel Filho, Derly Barreto, Danilo Barth Pires,
Marcelo de Carvalho e Sebastião Staut.
Mensalmente, realizou-se na sede administrativa da Apesp a já tradicional tarde dos aposentados – sempre com música de ótima qualidade
e clima de amizade.

Esportes
•

•

A Apesp está patrocinando metade do valor da
locação de uma quadra de futebol, onde cerca
de 20 colegas se encontram semanalmente
para um bate-bola. A intenção é incentivar o
esporte e o encontro descontraído de colegas
fora do ambiente de trabalho. As partidas de
futebol ocorrem às quartas-feiras, na Rua dos
Lavapés, n. 410, das 19h30 às 21h00. Maiores
informações com a funcionária Fernanda, no
telefone (11) 3293-0800.
A prática da ioga oferecida pela Apesp aos seus
associados foi retomada. As aulas, com uma hora
de duração, têm ocorrido sempre às segundas-feiras, às 9h15, com a professora Hatuko Kawai.
Maiores informações com a funcionária Fernanda, no telefone (11) 3293-0800.

Supremo que concedeu à Magistratura estadual a
adoção do teto constitucional. No âmbito dos Estados, oito PGEs já aderiram administrativamente
a esse entendimento, liberando os procuradores do
Estado do subteto de 90,25%.

Atividades internas
Neste primeiro semestre, a Apesp realizou reuniões
mensais de diretoria, bem como reuniões do Conselho Assessor e do Colégio de Ex-Presidentes, a
fim de tratar do PLC 25 (Projeto de Lei Orgânica
da PGE). Ademais, foi criado o Grupo Permanente
de Estudos da Consultoria.

Diretoria Gestão 2014/2015
Presidente

Caio Cesar Guzzardi da Silva
Vice-Presidente

Marcia Junqueira Sallowicz Zanotti
Secretária-Geral

Convênios

Anna Candida Alves Pinto Serrano

•

Diretora Social e Cultural

•

Com o objetivo de proporcionar maior comodidade aos seus associados, a Apesp firmou
um convênio com a Caixa de Assistência dos
Advogados de São Paulo (CAASP) e promoveu
em 15/05 o “Dia de Vacinação contra a Gripe”,
em sua sede administrativa.
A Apesp acaba de celebrar um convênio com a
agência da Caixa Econômica Federal da Avenida Paulista (Av. Paulista, 1842 – Torre Sul). As
condições especiais oferecidas pela Caixa aos
associados referem-se à previdência, financiamento de veículos, Construcard, financiamento
imobiliário, cartões de crédito (Platinum /
Black / Infinity) e conta-corrente.

Ações judiciais
A Apesp ajuizou em 28/03 ação judicial para garantir aos procuradores do Estado de São Paulo
a aplicação do teto dos ministros do Supremo
Tribunal Federal. A tese tem como base decisão do

Diretor Financeiro

José Carlos Cabral Granado
Leila d’Auria Kato
Diretor de Previdência e Convênios

Renan Teles Campos de Carvalho
Diretor de Esportes e Patrimônio

Sebastião Vilela Staut Jr.
Diretora de Comunicação

Julia Cara Giovannetti
Diretor de Assuntos Legislativos e Institucionais

Rafael Issa Obeid
Diretor de Prerrogativas

Danilo Barth Pires
Conselho Assessor

Adriana Moresco, Márcia Maria Barreta Fernandes
Semer, Márcio Henrique Mendes da Silva,
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