
 

 

Ata da 2ª Assembleia Geral Extraordinária de 2012 

Às 11h:30 do dia 25 de abril de 2012, realizou-se a 2ª 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 com a seguinte pauta: 1) 

Aprovação da ata da assembleia anterior; 2) Informes; 2.1) Andamento da campanha salarial; 2.2) 

Outros informes; 3) Discussão e deliberação; 3.1) Dia Nacional de Mobilização Conjunta da Frente 

da Campanha Salarial (Ciclo de Gestão e Núcleo Financeiro, Fisco, Advocacia e Defensoria, 

Delegados e Peritos da PF): 03/05/12, em São Paulo; 3.2) Dia Nacional de Advertência: 09/05/12 – 

realização de mobilizações conjuntas das categorias que integram a Frente da Campanha Salarial; 

4) Assuntos gerais definição de data da próxima assembleia e encerramento. Abertos os 

trabalhos, Eduardo Rodrigues da Silva, presidente da ASSECOR/ASSECOR SINDICAL, informou 

que embora a ASSECOR/ASSECOR SINDICAL tenha publicado a ata da última assembleia no 

site, não a enviou para os membros da carreira junto com a convocação para esta assembleia, e 

por essa razão a ela será discutida na próxima assembleia. Em seguida o presidente da 

ASSECOR/ASSECOR SINDICAL, fez um breve relato sobre a situação da negociação salarial, 

colocando para os presentes a estratégia de postergação do governo em dar qualquer sinalização 

dos termos em que pretende chegar a um acordo com o grupo de entidades do Ciclo de Gestão e 

Núcleo Financeiro, e mesmo com as carreiras do fisco, da advocacia e delegados e peritos da PF. 

O presidente defendeu a necessidade de mobilização da carreira para que se alcance algum 

resultado minimamente satisfatório. Na sequencia, Eduardo falou sobre o Dia Nacional de 

Mobilização que será realizado em 03/05/2012, as 14 horas, na cidade de São Paulo, e que tem 

como objetivos mostrar a mobilização das carreiras federais exclusivas de Estado e alertar a 

sociedade sobre problemas que contribuem para o enfraquecimento do serviço publico tais como: 

cortes e contingenciamentos orçamentários; paralisação dos concursos públicos; necessidade de 

reestruturação de carreiras e recomposição salarial; fim da terceirização nas atividades próprias 

das carreiras que compõem o grupo e valorização dos cargos de apoio administrativo. Sobre isso 

foi deliberado que a ASSECOR/ASSECOR SINDICAL participará da mobilização, arcando com os 

custos de deslocamento dos membros da carreira que se disponham a participar. Neste momento 

propuseram a ir ao evento: Eduardo Rodrigues da Silva, Marcia Claudia Cardoso Gaião, Maria do 

Amparo Souza Lima e Uguaraci Pereira de Oliveira. Ainda sobre esse ponto Eduardo informou 

que daria ampla divulgação nos meios disponíveis pela ASSECOR/ASSECOR SINDICAL para 

que outros interessados também pudessem participar do evento. Sobre o item 3.2, Dia Nacional 



de Advertência (9/5/2012), foi deliberado que a ASSECOR/ASSECOR SINDICAL deverá solicitar 

à Frente da Campanha Salarial que o caráter do evento não seja de “assembleia conjunta”, mas 

sim de “movimento conjunto”, pois não deverá haver deliberações conjuntas dadas as 

especificidades de cada carreira. Desse modo, a ASSECOR/ASSECOR SINDICAL participará do 

evento, inclusive disponibilizará transporte para os servidores que estão em exercício na 

Secretaria de Orçamento Federal, se houver demanda para tal. Por fim, os presentes deliberaram 

pela realização da próxima assembleia em 16/05/2012, com local e hora a serem definidos 

oportunamente pela ASSECOR/ASSECOR SINDICAL. E nada mais havendo a tratar encerrou-se 

a assembleia as 12h15. 

 

Eduardo Rodrigues da Silva                           Marcos Antonio  Pereira de Oliveira Silva 

Presidente da ASSECOR/ASSECOR SINDICAL        Secretário dos Trabalhos 

 


