Ata da 5ª Assembleia Geral Extraordinária de 2012
Às 14h30 do dia 18 junho de 2012 iniciou-se, em segunda chamada, a 5ª 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) Deliberação; 3.1) Paralização a partir do dia 18 de
junho; 3.2) Ação conjunta com as demais carreiras da União da Entidades das Carreiras de Estado; 4)
Assuntos gerais e encerramento. Eduardo Rodrigues da Silva, presidente da ASSECOR/ASSECOR
SINDICAL, iniciou os trabalhos pondo em discussão a ata da assembleia anterior, realizada em 30 de maio
deste ano, sendo que os presentes deliberaram pela aprovação sem alterações. Em seguida fez um breve
relato sobre a reunião realizada no dia 12 de junho na Secretaria de Relações de Trabalho/MPOG em que
se esperava uma solução para modificar pelo menos o critério de ingresso na carreira passando o cargo de
Técnico de Planejamento e Orçamento de nível médio para nível superior. No entanto o secretário, Sérgio
Mendonça, não apresentou proposta e, além disso, deixou claro que deverá recomeçar o processo. Sobre o
2º item da pauta que foi tema de reunião realizada em 13 de junho deste ano, Eduardo informou que não
houve progresso e que o governo não demonstrou nenhum interesse em apresentar proposta. Sendo assim,
os dirigentes entenderam que é preciso mobilizar ainda mais as bases pois, só assim o Governo irá entender
que é necessário acelerar o processo negocial. Sobre isso, o presidente da ASSECOR/ASSECOR SINDICAL
pediu maior envolvimento dos servidores participando das assembleias e mobilizações e até mesmo
chamando os colegas para os eventos. Passou então, para o item 3, deliberações e após as discussões os
presentes decidiram por não haver paralizações imediatas mas apenas mobilizações conjuntas com as
demais entidades que compõe a União das Entidades das Carreiras de Estado. Nesse sentido, foi aprovado
por unanimidade a participação em mobilização que acontecerá no dia 28 de junho. Além disso, aprovou
mais uma assembleia para o dia 25 de junho deste ano. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a
assembleia às 16h30min.
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