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ATA DE ASSEMBLÉIA – 24/06/2016 

 
Aos 24(vinte e quatro) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 09 
(nove) horas e (30) minutos, compareceram 34 (trinta e quatro) empregados (as) à 
sua sede com o objetivo de: (1) discutir a Carta 01/AGEN_CONAE/2016 e seus 
desdobramentos e (2) assuntos gerais. A Assembleia teve o início prorrogado em 30 
(trinta) minutos devido à falta de quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos associados 
e desta forma, o início ocorreu às 10 (dez) horas. A Assembleia foi presidida pelo Sr. 
Francisco F. de Campos (Diretor Presidente/ASSESP), e secretariada por mim, 
Caluan R. Capozzoli (Diretor Secretário da ASSESP). O presidente iniciou os 
trabalhos discorrendo sobre a reunião entre as diretorias da ASSESP e CONAE, que 
ocorreu no dia anterior à assembleia, onde as partes puderam expressar suas 
opiniões sobre o ocorrido. O presidente destacou que a ASSESP não foi consultada 
sobre a carta e que o envio só foi informado 10 dias após o ocorrido (envio para o 
ministro em 02/06/16 e informe de envio para as AECPRMs em 12/06/2016). O 
presidente manifestou para CONAE que isso deveria ter sido feito, uma vez que as 
associações locais são as partes que formam a CONAE. Na reunião ocorrida entre 
as diretorias das duas entidades, a CONAE reconheceu que deveria ter aprofundado 
a consulta para redação da carta e justificou para ASSESP que havia urgência em 
enviar a carta, não havendo tempo para consultar todas as partes que caberiam. O 
presidente abre para que os presentes coloquem suas opiniões e dúvidas a respeito 
do que foi informado até o momento. Da discussão encaminha-se que: (a) a ação de 
levar a carta com as demandas dos empregados pode ser positiva se feita com 
cuidado e garantindo a participação de todos; (b) a discussão que se abriu é salutar 
para iniciar este processo; (c) as entidades de representação devem apresentar uma 
proposta para contrapor atual sistema de seleção de cargos da diretoria executiva 
que atualmente possibilita indicações políticas e que não representam os interesses 
de atuação da CPRM (esta proposta será elaborada conjuntamente entre CONAE, 
Associações e AGEN), a princípio, tendo como base o sistema de seleção da 
EMBRAPA; (d) as representações devem estar a par sobre os possíveis impactos 
das mudanças legislativas, em particular a PLS 555/2015 e as alterações na 
legislação trabalhista – para tanto, foram formados dois grupos de trabalho (um para 
cada tema) que deverá pesquisar e se informar sobre os temas. Os 
encaminhamentos (c) e (d) foram referendados pelos presentes com aprovação por 
unanimidade. A proposta de encaminhar documento para os senadores solicitando 
que votem contra a aprovação do impeachment por não haver crime de 
responsabilidade não foi admitida com 17 votos contrários, 13 favoráveis e 4 
abstenções. Finalizando os trabalhos, o Presidente da Assembleia fez seus 
agradecimentos e encerrou esta Assembleia. E eu, secretário desta Assembleia, 
lavrei a presente ata e as assinaturas dos participantes encontram se em documento 
anexo. 

 
São Paulo, 24 de junho de 2016. 

 
_____________________________ 

Caluan Rodrigues Capozzoli 


