
 

Ata da 3ª Assembleia Geral Extraordinária de 2012 

Às 15h30 do dia 17 de 2012  iniciou-se a 3ª 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 T2, da SOF, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 

assembleia anterior; 2) Informes; 2.1) Andamento da negociação salarial; 2.2) Outros informes; 3) Discussão 

e deliberação; 3.1) Realização de nova mobilização no dia 30 de maio; 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 25 de abril deste ano, sendo que os presentes 

deliberaram pela aprovação sem alterações. Em seguida o presidente da ASSECOR/ASSECOR SINDICAL, 

fez um breve relato sobre a negociação salarial, concentrando-se na reunião realizada no dia 11 de maio com 

o Secretário da Relações de Trabalho, Sr. Sérgio Mendonça, que não sinalizou pelo atendimento do pleito 

das entidades do Ciclo de Gestão e do Núcleo Financeiro. Por fim, ficou agendada a próxima reunião com o 

Secretário para o dia 13 de junho, com o relutante compromisso por parte do governo em apresentar algo 

concreto para que as negociações avancem. O governo tenta postergar ao máximo a apresentação de uma 

contraproposta, o que compromete a negociação, dado que as decisões políticas que conformarão o PLOA já 

estão sendo tomadas. Diante desse quadro, aumenta a importância da mobilização da carreira para que 

nossos pleitos tenham peso na mesa de negociação. Foram esclarecidas questões sobe a campanha de 

mídia, que terá o custo total de R$ 290 mil, sendo que coube para a ASSECOR/ASSECORSINDICAL 

SINDICAL o valor de R$ 8 mil. Na sequencia, passou-se a palavra para os presentes. Foi sugerido que a 

diretoria da ASSECOR/ASSECOR SINDICAL fizesse movimento de aproximação com os departamentos nas 

instituições onde houvesse maior número de servidores da carreira. Eduardo disse que considera isso 

necessário para uma maior mobilização, mas que também contava com a participação dos presentes para 

sensibilizar os demais colegas. Disse ainda que fará visitas a cada departamento da SOF e a SPI antes da 

próxima assembleia. Em seguida Eduardo fez um breve relato sobre o 1º Dia Nacional de Mobilização, 

realizado no dia 03 de maio de 2012, em São Paulo e que contou com a participação de cinco representantes 

da ASSECOR/ASSECOR SINDICAL. Informou que as entidades da campanha conjunta combinaram realizar 

o 2º Dia Nacional de Mobilização no próximo dia 30. Ficou decidido que nesta data faremos nossa próxima 

assembleia, com proposta de votação de indicativo de paralisação a partir de 18 de junho, uma vez que esta 

proposta de pauta comum foi ajustada com as demais categorias, para demonstrar a coesão do movimento 

conjunto. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia às 16h30. 
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