Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 2/8/2012
Às 15 horas do dia 02 de agosto de 2012, em segunda chamada foi iniciada conjuntamente a
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, localizado no Bloco K da Esplanada dos Ministérios, com a seguinte
pauta: 1) Apreciação dos assuntos relativos à campanha salarial; 2) Indicativo de greve a partir
da 1ª quinzena de agosto. Eduardo Rodrigues, presidente da ASSECOR e do ASSECOR
SINDICAL, iniciou a Assembleia chamando Marcos A. P .O. Silva, Analista de Planejamento e
Orçamento, para secretariar os trabalhos. De imediato pôs em discussão o Item 1 da pauta.
Eduardo fez um breve relato e avaliação dos últimos atos públicos em conjunto com o grupo
“União das Entidades Representativas das Carreiras de Estado” realizados nos dia 19 de julho,
em São Paulo, e 26 de julho, em Brasília. Em síntese, disse que em função da crescente
mobilização das categorias, agravada pela atitude unilateral do Governo, que adiou para a
segunda quinzena de agosto a apresentação de sua proposta, os sindicatos e associações que
compõem a “União das Entidades” tendem a intensificar suas ações, e a maioria já realiza
operações padrões ou decretou greve. Além disso, tratou do Decreto 7.777/12, pelo qual o
Governo pretende substituir servidores federais em greve por servidores estaduais ou
municipais. Informou que a União das Entidades publicou nota de repúdio chamando a atenção
da sociedade para a ilegalidade desse ato, e que sua publicação demonstra a intransigência e
o descaso do Governo com as carreiras de Estado, pois tal decreto viola a repartição de
competências da federação, desconsidera o Estado Democrático de Direito e, enfim,
desrespeita a Constituição Federal. Contra tal arbitrariedade, está sendo estudada a forma de
se apresentar ação no STF. Em seguida Eduardo Rodrigues passou para o item 2 da pauta,
indicativo de greve a partir da 1ª quinzena de agosto, e após as discussões foram aprovadas
as seguintes iniciativas: indicativo de greve a partir do dia 13 de agosto de 2012 (registrandose que dez servidores votaram pela imediata adesão à greve); realização de dia de protesto
em 8 de agosto, que consistirá da realização de assembléia na parte da manhã (a partir de
9h30) e da participação no Ato Conjunto das Carreiras de Estado em frente ao Ministério do
Planejamento (a partir das 14h30). Nada mais havendo a tratar, agradecendo aos presentes o
Presidente da ASSECOR encerrou os trabalhos às 16h45.
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