ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS
LEGISLATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
(AALEGO)

Às treze horas do dia 12 de novembro do ano de 2014, realizou-se a Assembleia Geral
da AALEGO - Associação dos Analistas Legislativos da Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás, no auditório Costa Lima da Assembleia Legislativa do Estado de
Goiás. No primeiro momento, foi lida a pauta da reunião pelo presidente da associação,
Hernesto Lins Pimentel Carneiro, que discorreu sobre o status de formalização da
entidade, sobre a quantidade filiados, sobre as receitas e despesas (prestação de
constas), sobre a questão da defesa jurídica dos direitos dos associados (atinentes à
URV, data-base, etc.), sobre a celebração de convênios e aproveitou para convidar os
presentes a participarem do “1º Congresso Brasileiro do Poder Legislativo”, que
ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de novembro deste ano, evento que a AALEGO ajuda a
promover. No segundo momento, a palavra foi cedida ao Diretor de Comunicação da
AALEGO, Alessandro Guarita, para que apresentasse o “novo Site da AALEGO”, suas
opções e funcionalidades, ferramenta de comunicação que será inteiramente entregue
ao fim deste mês de novembro. No terceiro momento, o presidente da AALEGO
apresentou os estudos elaborados pela entidade, que, sob o prisma do vencimento-base
e da ocupação dos cargos da Estrutura Administrativa, analisaram a condição atual do
analista legislativo na Casa, comparando-o com os outros cargos da Alego, com outras
onze assembleias, além dos Tribunais de Constas, MP-GO, Senado e Câmara Federal.
As conclusões dão conta de uma situação de desvalorização do cargo, consequência de
uma defasagem vencimental (quando comparado à média do vencimento das outras
instituições e de outros cargos dentro da Casa) e de um subaproveitamento do analista
nos cargos de chefia e direção da estrutura administrativa da Casa, cargos esses que
possuem atribuições extremamente compatíveis com as do analista (atividades de
planejamento, coordenação, organização, consultoria, assessoramento, supervisão,
pesquisa, elaborações de estudos e pareceres, etc.). Em seguida, o presidente da
associação falou da reunião que terá, ainda durante este dia, com o Diretor Geral, para
apresentação dos estudos e aproveitar para mencionar importância da valorização do
cargo. Logo após a fala do presidente, a palavra foi cedida aos presentes, que
destacaram a necessidade de mobilizar o maior número de analistas com o propósito de
divulgar os projetos da AALEGO para a nova mesa diretora da Alego. Como não
haviam mais pontos a serem deliberados ou discutidos, o Presidente lembrou aos
associados que um “Coffee Break” seria servido após a assembleia, agradeceu a
participação de todos e encerrou a reunião. Para constar, lavrei a presente ata que, após
lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Associação dos Analistas Legislativos da
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em Goiânia, ao décimo segundo dia do mês
de novembro do ano de dois mil e quatorze.

