Ata da 6ª Assembleia Geral Extraordinária de 2012
Às 15 horas do dia 25 junho de 2012 iniciou-se, em segunda chamada, a 6ª
Assembleia Geral Extraordinária da Associação Nacional dos Servidores da
Carreira de Planejamento e Orçamento e do Sindicato Nacional dos Servidores da
Carreira de Planejamento e Orçamento, no Auditório do Subsolo, Bloco K, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a seguinte pauta: 1)
Aprovação da ata da assembleia anterior; 2) Informes sobre o andamento da
campanha salarial; 3) Estratégia para a participação da categoria na mobilização
conjunta do dia 28/6; 4) Retomada da discussão sobre atribuições e denominação
da carreira; 5) Autorização para a ASSECOR/ASSECOR SINDICAL ingressar
como amicus curiae no agravo de instrumento 853.275 (direito de greve); 6)
Encerramento. Antonio Manoel Rodrigues Magalhães, vice-presidente da
ASSECOR/ASSECOR

SINDICAL

e

presidente

dos

trabalhos,

iniciou

a

Assembléia chamando Marco Antonio Pereira de Oliveira Silva – Analista de
Planejamento e Orçamento para Secretariar os trabalhos, e após lida a pauta
solicitou alteração da ordem da mesma, e com a anuência dos presentes
começou pelo item 5, passando a palavra para a advogada Camila Tiburtino de
Sena Fischgold que começou esclarecendo que a ASSECOR/ASSECOR
SINDICAL não poderá ser parte integrante do processo, tendo em vista que o
agravo de instrumento 853.275, embora trate do direito de greve dos servidores
públicos é de iniciativa da FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA –
FAETEC, não admitindo extensão da ação em andamento no STF. No entanto, a
participação como “amicus curiae” servirá para apoiar os argumentos da
FAETEC, o que terá efeito político, sendo uma forma de demonstrar que a
Associação está atenta ao julgamento e por conseguinte lutando pelos direitos
dos seus associados. Após os esclarecimentos feitos, o assunto foi colocado em
votação e os presentes votaram pela autorização para a ASSECOR/ASSECOR
SINDICAL ingressar como amicus curiae. Continuando os trabalhos Antonio
Magalhães solicitou que o item 4 fosse retirado da pauta, argumentando a
necessidade de aprofundamento do assunto, e, também, em face do
encaminhamento de nova proposta da ASSECOR/ASSECOR SINDICAL à

SRT/MP, pelo que o debate deveria ser deixado para ocasião específica, o que foi
aprovado pelos assembleiantes. Dando sequência à Assembléia o item 1,
“Aprovação da ata da assembleia anterior” foi colocado em votação e também foi
aprovado sem ressalvas. A respeito do item 2, informes sobre o andamento da
negociação salarial, Antonio Magalhães relatou que até o presente momento a
situação continuava a mesma, sem novidade quanto a apresentação de
contraproposta por parte do Governo, seja para os servidores do Executivo, do
Judiciário ou Legislativo. Também informou que, visando dar publicidade ao
momento de negociação salarial as entidades continuarão com campanha na
mídia radiofonada (CBN e BAND) a partir de 03/07/2012. Do mesmo modo
informou que está em estudo nova veiculação de campanha na TV (Globo e
BAND), cuja decisão deverá acontecer em reunião dos dirigentes da “União de
Entidades” que ocorrerá na sede da ASSECOR/ASSECOR SINDICAL em
27/06/2012. Antonio Magalhães falou sobre o item 3, estratégia para participação
da categoria na mobilização conjunta do dia 28/06/2012 e informou que haverá
carro de som, distribuição de camisetas e bonés, além disso, enfatizou que a
ASSECOR/ASSECOR SINDICAL se comprometeu com a “União de Entidades”
de levar o mínimo de 80 participantes para o ato. Também informou que a
ASSECOR/ASSECOR SINDICAL protocolou carta das entidades endereçada à
Ministra, cujo conteúdo inclui a manifestação no dia 28/06. Ao final, pedindo
licença aos presentes, Antonio Magalhães anunciou o lançamento da 3ª RBPO,
convidando os associados para comparecerem ao jantar que será oferecido no
restaurante Mangai dia 28/06/2012 a partir das 19:00 horas. Item 6, nada mais
havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada às 15h50 minutos, sendo lavrada a
presente Ata que segue assinada por mim Marco Antonio Pereira de Oliveira Silva
– Secretário dos trabalhos e pelo vice-Presidente da ASSECOR/ASSECOR
SINDICAL.
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