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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO PAULO 

“ALVARO LIBERATO ALONSO GUERRA” 

  
 

 
REUNIÃO DO CONSEGOV 
ATA 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, no período das 
9h00 às 11h00, realizou-se a reunião do CONSEGOV (Conselho das Escolas de Governo) na 
sede da EMASP (Escola Municipal de Administração Pública), localizada na Rua Boa Vista, 
280, Centro, São Paulo – SP. 
Iniciada a reunião pelo Secretario Executivo da Secretaria Municipal de Gestão, Sr. Bruno 
Shibata, que agradeceu a presença de todos e reforçou a importância e o intuito da reunião 
de fazer com que as escolas compartilhem suas conquistas e principais desafios 
enfrentados. Em seguida, passou-se às apresentações dos membros presentes. 
 O Sr. Bruno propôs a seguinte pauta: 
1. Compartilhamento dos pontos a serem melhorados: Foram levantados os 
seguintes desafios e pontos a serem melhorados: i. maior comunicação e divulgação de 
cursos, ii. impactar mais servidores com capacitações, iii. Diminuir taxa de evasão e 
ociosidade das salas de aula, iv. Valorização de instrutores, v. garantir atratividade dos 
cursos, vi. Validação de cursos para progressão na carreira e vii. Ajuda de custo para 
instrutores.   
2. Proposta de encaminhamento dos pontos de melhoria: 
O Sr. Bruno sugeriu que as reuniões sejam feitas bimestralmente, e que fossem criados 
grupos de trabalho para enfrentar os principais desafios compartilhados. Foram criados três 
grupos que apresentarão propostas sobre validação de cursos, modalidades de curso EAD, 
e valorização de instrutores. Em seguida, os representantes se dividiram entre os temas 
propostos da seguinte forma: 
 

 Validação de cursos: PRODAM, CEU-FOR e Escola de Contas; 
 

  Oferta de cursos em EAD: FUNDAÇÃO PAULISTANA, UMAPAZ e CEJUR; 
 

 Valorização de Instrutores: CFSU, CEDEPS e ESPASO. 
 
Após a definição dos grupos de trabalho, o Sr. Bruno ressaltou que a EMASP integrará 
todos os grupos e que as escolas participantes dos grupos são responsáveis pela 
apresentação de propostas, mas que todas as outras escolas podem colaborar nos grupos 
de trabalho propostos. 
O Sr. Bruno ainda questionou quem poderia sediar o próximo encontro. A Sra. Giovana 
disponibilizou a UMAPAZ para a próxima data, que ocorrerá em janeiro de 2018. 
Por fim, o Sr. Bruno agradeceu pela reunião e presença de todos. 
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São Paulo, 31 de outubro de 2017 
 
PRESENTES: 
10 escolas 
BRUNO SHIBATA (EMASP) 
HUMBERTO LUÍS BRAGA ALVES MENDES (EMASP) 
SILVIA FERRARI ABUD (EMASP) 
ALEXANDRE AUGUSTO SILVA DE CARVALHO (EMASP) 
LUIZ CESAR GOMES DOS REIS (CEDEPS/SMS) 
CARLOS ELI GONÇALVES (Escola Superior de Gestão e Contas Públicas Conselhos Eurípedes 
Sales –TCMSP) 
MARIA CHRISTINA M. DA MATA (Espaço Público do Aprender Social; Fundação Paulistana 
de Tecnologia e Cultura - ESPASO) 
MÁRCIA DE SOUZA GONÇALVES (Espaço Público do Aprender Social; Fundação Paulistana 
de Tecnologia e Cultura  - ESPASO)  
SALATIEL NASCIMENTO RIBEIRO (PRODAM) 
RAQUEL FERMIANO MARTINS (CEU-FOR-SME) 
JOÃO PAULO GUILHERME DOS SANTOS (Centro de Formação de Segurança Urbana/CMSU) 
ANDREZZA KARINA RODRIGUES (FUNDAÇÃO PAULISTANA)  
WALTIRENE DOS SANTOS TAVARES COSTA (CEJUR- Centro de Estudos Jurídicos) 
GIOVANA BARBOSA DE SOUZA (UMAPAZ) 
 
AUSENTES: 
2 escolas 
ESCOLA DO PARLAMENTO – CÂMARA MUNICIPAL 
ESCOLA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – SECRETARIA DE FINANÇAS 


