
 

Ata da 8ª Assembleia Geral Extraordinária de 2012 

 

Às 15 horas do dia 12 julho de 2012 iniciou-se, em segunda chamada, a 8ª 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 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

com a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da assembleia anterior; 2) Informes sobre a 

campanha salarial conjunta; 3) Formação de Grupo de Trabalho par discutir mobilidade; 

4) Assuntos gerais. 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 06 de julho deste ano, sendo que os presentes 

deliberaram pela aprovação sem alterações. Continuando os trabalhos, passou para o 

Item 2, fazendo um breve relato dos últimos acontecimentos relacionados à campanha 

salarial. Falou da agenda estabelecida para o mês de julho pela coordenação da “União 

das Entidades Representativas das Carreiras de Estado” e fez uma avaliação do ato 

realizado no dia anterior em frente ao Banco Central, no Rio de Janeiro, onde estiveram 

presentes além dele mais dez membros da Assecor. Ressaltou a importância da 

participação de todos os servidores da carreira para fortalecer o movimento, dado que o 

governo até o momento continuava sem apresentar nenhuma proposta. Em seguida, 

Eduardo passou para o item 3, tratando da oportunidade da Assecor se posicionar sobre 

o regramento da mobilidade da carreira e de participar das discussões que estão 

ocorrendo no âmbito da SPI e da SOF. Após os esclarecimentos iniciais, colocou em 

discussão o assunto, havendo muita participação e contribuições da assembleia. Os 

associados aprovaram por unanimidade a criação de um grupo de trabalho que 

inicialmente será composto pelos Srs. Alyson Canindé Macêdo de Barros, Clézio 

Marcelino de Medeiros, Alcides Soares de Souza, Rubem Oliveira de Paula e Rodrigo 

Ramiro. O GT ficou com a missão de trazer na próxima assembleia, agendada para o dia 

19 de julho próximo, uma proposta de princípios e diretrizes que devem passar a nortear a 

mobilidade para a Carreira de Planejamento e Orçamento. Após a discussão de tais 

princípios e diretrizes nessa assembleia, o GT consolidará as contribuiçoes que venham a 

surgir e terá o prazo de mais uma semana (até 26/7) para apresentar um texto que deverá 

ser aprovado em assembleia. Por último, Eduardo Rodrigues se comprometeu a fazer 

uma solicitação formal à Secretaria de Orçamento Federal e à Secretaria de 



Planejamento e Investimentos Estratégicos para que a ASSECOR participe da discussão 

sobre esse assunto.  E nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião as 16h45 

minutos, ficando agendada a próxima assembleia para dia 19 de julho de 2012 em local e 

horário a ser definido. 
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