
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10h, realizou-se a
Assembleia Geral Extraordinária Eletiva (AGE) da Associação Brasileira de Administração Pública,
identificada pela sigla SBAP, por vídeo chamada realizada por intermédio da plataforma Zoom, acessada
pelo link http://sbap.org.br/age2022, conforme autorização expressa no artigo 12, § 3º do Estatuto Social. A
primeira convocação ocorreu às 10h, sem atingir o quórum qualificado, e a segunda convocação ocorreu às
10h15, tendo sido regularmente instalada com o número de presentes à reunião, que foi coordenada pelo
Presidente Leonardo Secchi e secretariada pelo secretário-executivo Gilberto Maurício Frade da Mata.

O Presidente Leonardo Secchi instalou a AGE eletiva, declarando abertos os trabalhos e apresentou a pauta
única da reunião, contendo o seguinte item: eleições da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da SBAP para
o biênio 2022-2024.

O secretário Gilberto realizou a leitura das regras de manifestação durante a reunião. Leonardo Secchi
convidou o presidente da Comissão Eleitoral, Marcus Vinicius Gonçalves Cruz, para a explanação do
regimento eleitoral e o cumprimento de todas as etapas preparatórias para as eleições, informando que apenas
uma chapa havia realizado inscrição no prazo determinado, sem impugnações. Explicou que de acordo com o
regulamento eleitoral, em caso de uma única chapa a eleição poderia ser realizada por aclamação.

O Presidente da comissão eleitoral convidou o candidato à presidência, Caio César de Medeiros Costa, da
Chapa Refazenda para apresentação da composição e propostas da chapa. Caio César de Medeiros Costa fez
uso da palavra, e em seguida também se manifestou a candidata à vice-presidência, Claudia Souza Passador.
Após as manifestações dos candidatos, o presidente da Comissão Eleitoral realizou a leitura da composição
de nomes e cargos da chapa Refazenda. Aberto os debates, os associados e associadas se manifestaram
positivamente, enaltecendo a qualificação e legitimidade dos candidatos, além da composição geral da chapa
com paridade de gênero e distribuição regional equilibrada. Encerrada a fase de debates e aberta a votação, a
Chapa Refazenda foi eleita por aclamação para o mandato de 2022-2024, com mandato a ser exercido entre 1
de julho de 2022 e 30 de junho de 2024. O presidente da comissão anunciou o resultado da votação, tendo
sido eleitos os seguintes associados para os referidos cargos:

Diretor Presidente – Caio César de Medeiros Costa, Diretora Vice-Presidente – Cláudia Souza Passador,
Diretor de Administração e Finanças – Daniel Matos Caldeira, Diretor de Relações Institucionais - Eduardo
José Grin, Diretora de Relações Internacionais - Maria Alejandra Nicolas, Diretor de Publicações - Marcelo
Marchesini da Costa, Diretor de Eventos - Alex Bruno Ferreira Marques do Nascimento, Diretora de
Comunicação - Liliane Magalhães Girardin Pimentel Furtado, Diretora de Fomento, Mobilização e Inovação
- Karina Furtado Rodrigues. Conselho Fiscal: Sandro Trescastro Bergue, Josevana de Lucena Rodrigues e
Maria Elisa Huber Pessina

Retomando a palavra, o Presidente Leonardo faz os agradecimentos a todos os presentes e, nada mais
havendo a tratar, encerrou a AGE eletiva, da qual eu, Gilberto Maurício Frade da Mata, secretário, lavrei a
presente ata e assino juntamente com o Presidente Leonardo Secchi.

______________________________________
Leonardo Secchi

Associação Brasileira de Administração Pública
Presidente

________________________________________
Gilberto Maurício Frade da Mata

Associação Brasileira de Administração Pública
Secretário Executivo
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