
 

Ata da 7ª Assembleia Geral Extraordinária de 2012 

 

Às 15 horas do dia 06 julho de 2012 iniciou-se, em segunda chamada, a 7ª 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 da Secretaria de Orçamento Federal, com a seguinte 

pauta: 1) Aprovação da ata da assembleia anterior; 2) Informes sobre o andamento da 

campanha salarial conjunta; 3) Deliberação sobre dia de paralisação agendado para 

10/7/12; 4) Participação no ato da "União das Entidades Representativas das Carreiras de 

Estado" em 10/7; 5) Retomada da discussão sobre atribuições e denominação da carreira. 

Eduardo Rodrigues, presidente da ASSECOR e da ASSECOR SINDICAL iniciou a 

Assembleia chamando Rafael Monteiro, Analista de Planejamento e Orçamento, para 

secretariar os trabalhos. De imediato pôs em discussão a ata da assembleia anterior, 

realizada em 25 de junho deste ano, sendo que os presentes deliberaram pela aprovação 

sem alterações. Continuando os trabalhos, Eduardo Rodrigues passou para o Item 2 e 

relatou que após o ato em frente ao Ministério do Planejamento no dia 28 de junho os 

dirigentes da “União das Entidades Representativas das Carreiras de Estado” foram 

recebidas pelo Secretário-executivo Adjunto, Sr. Valter Correa, e pelo Secretário de 

Relações de Trabalho, Sr. Sérgio Mendonça. Os representantes do governo não tinham 

nada de novo a apresentar, apenas reafirmaram que a proposta do governo não será 

apresentada antes de 31 de julho, e isto será feito por intermédio das mesas setoriais. 

Disseram ainda que a imprensa não é porta-voz do Governo e que a Lei de Acesso à 

Informação não está sendo utilizada como arma contra as campanhas salariais. Eduardo 

relatou que as entidades avisaram que continuarão em campanha, promovendo atos 

conjuntos, paralizações, operação padrão, greves e ocupando espaços na mídia. Em 

seguida, passou-se para o item 3, que trataria da deliberação sobre o dia de paralisação 

que estava agendado para 10/7/12. Entretanto, o calendário de atividades conjuntas foi 

alterado, e a paralização coordenada das carreiras de Estado não ocorrerá em julho. 

Passando para o Item 4, Eduardo informou que na última reunião de coordenação da 

“União das Entidades”, realizada em 05/07, os dirigentes decidiram por executar três atos 

conjuntos regionalizados, a depender da aprovação em assembleia pelos servidores de 

cada carreira. O primeiro ocorrerá no dia 11/07, em frente ao Banco Central no Rio de 

Janeiro, o segundo será no dia 19/07, em São Paulo, e o terceiro está previsto para o dia 

26/07, em Brasília. Estes dois últimos ainda estão sem local definido. A participação da 



ASSECOR nestes atos conjuntos foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Quanto ao Item 5, retomada da discussão sobre atribuições e denominação da carreira, 

Eduardo fez um breve histórico da discussão e propôs a formação de grupo de trabalho  

para apresentar para aprovação em assembleia uma lista de atribuições da carreira, 

assim como apresentar uma denominação alternativa para os cargos de analista de 

planejamento e orçamento e de técnico de planejamento e orçamento. Quatro associados 

se voluntariaram para o GT: Daniel Aguiar da Silva, Bruno Rodolfo Cupertino, José 

Shigueyoshi Makigussa e Eduardo Rodrigues. Eles terão um prazo de três semanas para 

produzir uma proposta que será levada para votação em assembleia. Ao final da 

assembleia alguns filiados sugeriram que seja colocado na pauta da próxima assembleia 

a questão da regulamentação da mobilidade da carreira. O presidente da Assecor e da 

Assecor Sindical se comprometeu em enviar uma comunicação à Secretária de 

Orçamento Federal e à Secretária de Planejamento e Investimentos Estratégicos do 

Ministério do Planejamento solicitando cópia  da minuta de portaria que está sendo 

elaborado por esses órgãos para que os analistas e técnicos de planejamento e 

orçamento possam, por meio da Assecor, apresentar suas contribuições.  E nada mais 

havendo a tratar encerrou-se a reunião as 16h45 minutos, ficando agendada para dia 11 

de julho de 2012 em local e horário a ser definido. 
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