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AÇÕES ANTES DE TOMAR POSSE 

1. Reunião com o Secretário de Gestão de Pessoas questionando a justificativa mensal pela 

chefia no grifo para percepção da GAS. 

2. Reunião com o Secretário Geral apontando alguns problemas da categoria, pedindo solução 

urgente para cada tópico apresentado.  

a. Os problemas apontados podem ser verificados no documento anexo. 

b. Acreditamos que em decorrência de nosso pedido feito ao SG (diretamente pelo 

colega Magalhães) justificativa mensal pela chefia no grifo para percepção da GAS não 

é mais necessária 

AÇÕES APÓS POSSE (UMA SEMANA) 

3. Solicitação ao Secretario Geral para participação no Grupo de Trabalho que regulamentará a 

lei de nossa carreira em carácter definitivo. 

a. Esse trabalho não foi realizado pela AGEMPU. Contou com a participação do atual 

Coordenador Geral, mas os créditos devem ser dados a uma comissão de colegas da 

PGR (Genivaldo, Magalhães, Vagner e Rafael Santos). Apenas para demonstrar que a 

atual gestão já participava da defesa dos pleitos da categoria, antes mesmo de ser 

eleita. 

b. Acreditamos que muitos equívocos contra nosso cargo podem ser revertidos se 

modificarmos a regulamentação, naquilo que contraria aos direitos anteriormente 

alcançados. 

i. Infelizmente, a regulamentação tem um limitador, pois não pode opor-se a lei. 

Neste sentido, é necessário modificar com certa urgência a lei de nossa 

carreira. 

4. Solicitação ao Secretário Geral para integrar o grupo interdisciplinar que começará a discutir 

uma nova lei da carreira, específica para nosso cargo e sem impacto orçamentário. 

5. Reunião da Diretoria Colegiada (Sábado – dois dias depois da posse - 03/09) deliberando 

sobre: 

a.  Adiar a solenidade de posse perante às autoridades em decorrência de cenário 

politico na PGR não favorável, 

b. Confirmar pedido da categoria feito nas dependências da PGR de Evitar divulgar pelo 

WatSap informações de ações ainda não concretizadas ou em andamento, tendo em 

vista a falta segurança do meio de comunicação e o vazamento de informações. 

i. Muitas informações adiantadas acabaram vazando e atrapalharam o objetivo 

de nossos pleitos. 

c. Investir na Coordenação de Comunicação para que os atos da associação sejam 

conhecidos pelos associados, especialmente através de: 

i. Criação de um Jornal periódico enviado a cada unidade do MPU. 
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ii. Atualização diária do site, 

iii. Utilização do meio Watsap apenas para informações de ações já 

concretizadas. 

d. Marcar reunião da diretoria colegiada (marcada para 09/09 às 10:30) para criar 

plataforma de trabalho bienal que será submetido ao crivo dos associados. 

i. A orientação da atual Diretoria Colegiada é de que todas as ações da 

associação serão decorrentes da vontade da categoria, aprovada pela 

Assembleia Geral. Essa medida visa evitar ação individual pelos coordenadores 

que não seja anteriormente submetido ao crivo da maioria. 

6. Reunião com o Secretário de Segurança Institucional (ontem 05/09 – informada em 

assembleia aos presentes na PGR) 

a. Apresentação da Atual Coordenação Geral 

b. Questionamentos sobre os cursos. 

i. O SSIN informou que após a realização do atual curso de segurança EAD 

começará realização de cursos em três níveis (inicial, médio e avançado) e que 

pretende capacitar todos. 

1. Há um contratempo da questão orçamentária que tem sofrido cortes. 

ii. O SSIN informou que todos os cursos EAD devem ser cadastrados para fins de 

justificação da GAS e não do AQ. Todos precisam realizar o atual curso EAD 

disponível para obterem as 30 horas disponibilizadas na realização do curso. 

c. Apontamentos sobre questões internas da PGR, como chefias e ocupações de cargos. 

7. Levantamento com associados das proposições para formação da plataforma de trabalho para 

biênio 2016/2017 

a. Foram sugeridas: 

i. Realização de eventos que possibilitem a interação política da Associação com 

as Autoridades. 

ii. Realização de Seminário Nacional de Segurança 

iii. Realização de Concurso de Monografias sobre a área de Segurança 

iv. Realização de eventos em parceria com ANPR, para criar alinhamento politico. 

v. Pleitear junto a Administração Superior do MPU a criação de um Projeto de Lei 

específico do cargo de Segurança, sem impacto orçamentário e com 

modificação do cargo, após debates do seminário de segurança e concurso de 

monografias. 

vi. Propor lei no Congresso nacional criando o dia do Agente de Segurança 

Institucional do MPU. 

vii. Pleitear junto a administração que esta reveja os critérios de validade de pós-

graduação e cursos para aceitação do AQ para os TSIN. 

viii. Exigir da Administração que aponto critérios objetivos para seleção dos 

servidores que realizarão cursos. 



  
 
 

Pág. 3 de 3 

 

Associação Nacional dos Agentes de Segurança 
Institucional do MPU∕CNMP 

SAF-SUL Quadra 04, Lote 03 - Sala S.04.4. PGR/ DITRAN Brasília-DF CEP: 
70.050.900 E-mail: agempu@agempu.org.br Telefone: (61) 3223-6707 /(61) 3105-6327 

CNPJ 07.834.572∕0001-15 

ix. Exigir da Administração que a participação em cursos de aperfeiçoamento, 

treinamento e capacitação seja para TODA categoria, em todos os níveis de 

curso (inicial, médio e avançado). 

x. Modificação do Estatuto da Associação para que os coordenadores sejam 

destituídos em caso de acumulo com chefia.  

1. Esta medida visa evitar a confusão entre os interesses da associação 

com os interesses da administração, fazendo com que o interesse do 

associado seja sempre soberano. 

xi. Realização de festas para interação política com as autoridades. 

xii. Discussão Nacional sobre a possibilidade/vantagens de transformação do 

cargo para cargo de curso superior. 

xiii. Realização de campanha publicitária para divulgação do novo nome do cargo 

(Agente de Segurança Institucional) na expectativa de reconhecimento e 

valorização como agente. 

xiv. Realização de campanha publicitária para informar os convênios/benefício dos 

associados que ainda não são conhecidos (como exemplo do SESC, Hoteis, etc) 

xv. Pleitear junto a administração o adicional de 20% de periculosidade previsto 

na lei 8.112. 

1. Essa é uma ação política e não depende de aprovação de lei. 

 

 


