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Administrativos da AGU priorizam aprovação de PL que prevê 
criação de carreira específica 

A sede da Condsef, em Brasília, 
recebeu um encontro nacional com 
representantes dos administrativos 
da AGU de nove estados (CE, PA, 
PE, PR, RJ, RO, RS, SP, SC) no último 
dia 30 de março. Os participantes 
promoveram debate sobre análise 
de conjuntura da crise política e 
econômica atual, além de dividir 
informações sobre a situação da 
categoria.

Um dos encaminhamentos do 
encontro foi priorizar o trabalho 
em defesa da aprovação do PL 
4253/2015, que prevê a criação 
da carreira específica dos 
administrativos da AGU.

Embora o conteúdo do PL 

não tenha sido acordado com a 
participação de entidades sindicais, 
se aprovado o projeto trará 
avanços significativos em relação 
às demandas dos administrativos 
da AGU. Há, no entanto, inúmeros 
problemas no PL 4253/15, que estão 
sendo analisados pela direção da 
AGU em conjunto com a Condsef 
e a Associação dos Servidores da 
AGU (Asagu). O objetivo é levar 
propostas de ajuste ao Ministério do 
Planejamento que não prejudiquem 
o andamento do PL na Câmara dos 
Deputados. 

Das emendas apresentadas 
até agora, ao menos a inclusão 
dos servidores da Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 
recebeu sinalização positiva do 
Planejamento.

Há mais de 20 anos os 
servidores da AGU esperam um 
plano de carreira. Muitos deles 
foram deslocados de outros 
órgãos e desde o ingresso na AGU 
aguardam ver cumprida esta 
promessa.

Na última quarta-feira, aconteceu na sede do 
SINTSEF/CE a primeira reunião, de 2016, com os 
coordenadores do Movimento PDVISTA do Ceará. 
Com a presença da coordenadora de Comunicação 
Flávia Sabóia, representando a Direção Colegiada 
do SINTSEF/CE, o grupo discutiu a reorganização do 
movimento com Apoio do SINTSEF-CE e definiu as 
atribuições de cada membro da coordenação do 
movimento dos PDVISTAS.Ao lado de representantes de diversos 

movimentos populares do Ceará, o SINTSEF/CE, 
representado pela coordenadora de comunicação 
Lucy Mary e pelo suplente da Direção Colegiada 
Abelardo de Lima, participou de reunião no 
último sábado (9) com finalidade de organizar 
para os próximos dias uma agenda diversificada 
de atividades, dentre elas, assembleia em praça, 
bandeiraços, caminhada e intervenções culturais. 
Clique aqui e Confira os detalhes.
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