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Data:  06/03/2017.  

Local :  Advocacia  Geral da União.  

Participantes: CONDSEF/FENADSEF: Sérgio Ronaldo, Gilberto Jorge e Jussara Griffo; 
UNASP/PGFN: Marlete Oliveira; ASAGU: Danton Freitas e João Araújo; AGU: Dr. Paulo Gustavo 
(Advogado-Geral da União Substituto), Dr. Gustavo Diniz (Adjunto da Advogada-Geral) e Dra. Maria 
Aparecida (Secretária-Geral de Administração). 
  
 

O Secretário-Geral da FENADSEF abriu a reunião colocando que a Entidade Nacional está 
realizando reuniões com os titulares dos órgãos da base da FENADSEF para apresentar temas ainda 
pendentes do Termo de Acordo assinado em 2015 e outros temas específicos da categoria, no caso dos 
Servidores da AGU e da PGFN, o PL que cria a carreira da área administrativa.  

  
Conforme sugestões que estão sendo apresentadas em todos os Órgãos que estão recebendo a 

FENADSEF, foi sugerida à Direção da AGU a elaboração de um cronograma de reuniões, com uma 
periodicidade definida, para a apresentação de pautas específicas do setor. 

  
A Secretária-Geral de Administração da AGU informou aos presentes que, diante da urgente 

necessidade no Quadro de Pessoal da AGU, foi enviado pela Ministra uma solicitação ao MPOG, com um 
estudo detalhado, de um novo concurso para a área administrativa da AGU. Nesta solicitação, a 
demanda apresentada pela AGU ao MPOG foi de 582 cargos de nível superior e 728 cargos de nível 
intermediário. 

  
Sobre o PL 6788/2017, o Advogado-Geral da União Substituto reafirmou o compromisso da AGU 

com a aprovação do projeto de lei e salientou o esforço do Órgão junto aos setores do Governo para 
que o texto fosse enviado ainda em 2016. O Adjunto da Advogada-Geral salientou a participação do 
Assessor Parlamentar da AGU para o trabalho de convencimento junto aos parlamentares. 

  
Os representantes da FENADSEF, UNASP e ASAGU reafirmam a unidade das Entidades para que 

a aprovação e sanção do PL 6788/2017 ocorra o mais breve possível, para que as discussões sobre 
outras demandas da categoria tenham andamento com a nova estrutura que será criada, o Plano 
Especial de Cargos da AGU.  

  
 

Brasí l ia-DF,  08 de  Março de 2017.  
 

 
 
 

Secretár io-Geral  da CONDSEF/FENADSEF  


