
 
Reunião de Avaliação da Reunião do Fórum com o MPOG – 23.4.15 

 
 

No dia 23 de abril, às 14h, no ANDES, ocorreu uma reunião de avaliação 
do fórum sobre a reunião com o MPOG.  Quase totalidade das intervenções 
avaliaram como positiva a reunião , principalmente pelo fortalecimento do 
fórum enquanto negociador junto ao governo. Também foi unânime a avaliação 
que o governo ao apresentar o intuito de promover um maior 
contingenciamento do orçamento em áreas que afetam o serviço público , a 
política de fazer acordos plurianuais e a vinculação da aprovação do arrocho 
fiscal com as MP's 664 e 665 ao processo de negociação com os servidores 
dificultarão a discussão  e  cumprimento da pauta. 
 
A partir deste cenário, decidiu-se : 
 
 
- Calendário de mobilização: 
 
  - Dia 01.05 : fortalecimento e organização por parte dos  fóruns estaduais  dos 
SPF's das atividades do primeiro de maio nos estados(colunas de servidores 
públicos nas manifestações, material específico do fórum etc). 
 
  - Dia 08.05 : 10h - Reunião do fórum. 
 
                       
Pauta : 
 
1. Discussão sobre entrada de novas entidades no fórum e permanência de 

entidades(As entidades devem encaminhar  pedido(juntar aos já enviados) 
para incorporação ao fórum e as demais responder sobre a sua 
permanência no fórum até o dia 05.05). 

                                  
2. Calendário de setoriais das entidades do fórum. 
 
3. Discussão sobre Dia de Paralisação a ser convocado pelas centrais. 
   
 
 
   - Dia 13.05 : 14h (sede do Andes) 
 
    Pauta : preparação da intervenção na reunião com o MPOG 
   
   - Dia 14.05 :  
 
           
 - reunião com o MPOG, ás 10h, com ato nacional em frente ao ministério 
(bloco C); 
 - Reunião ampliada do fórum, ás 14h(local a confirmar); 
 - Mobilização nos estados organizados pelos fóruns estaduais dos SPF's. 



 
   Demais encaminhamentos : 
 
         - Oficiar as entidades sobre sua permanência no fórum 
(responsável: ANDES); 
 
         - Estrutura para reunião ampliada do dia 14.05(responsáveis : ANDES e 
CSP CONLUTAS); 
 
         - Fazer dois manifestos do fórum : Contra o PL 4330 e MP´s 664 e 665 
(responsáveis:CNTSS e Rosa (SINAIT);  Contra decisão do STF sobre OCIPS 
(reponsável : ANDES); 
 
          - Boletim do Fórum sobre campanha salarial e mesa de 
negociação(responsáveis: ANDES, ASFOC e CSP CONLUTAS); 
 
          - Encaminhar no dia 13 de maio lista de entidades/nomes que 
participarão da reunião com o MPOG no dia 14.05. 
 
 
 
 
Relatório elaborado por Paulo H. Garrido (ASFOC-SN) e Saulo Arcangeli 
(CSP-CONLUTAS). 
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