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Em assembleia realizada 
no dia 6 de dezembro, na 
Secretaria de Orçamento 
Federal (SOF), os associados 
debateram a regulamentação 
da mobilidade da Carreira de 
Planejamento e Orçamento. 
Os servidores chegaram a 
uma proposta de consenso 
para orientar os represen-
tantes na negociação com o 
Ministério do Planejamen-
to. O documento aprovado 
está disponível para con-
sulta no site da ASSECOR 
www.assecor.org.br. 

A minuta inicial do docu-
mento foi elaborada por um 
grupo de trabalho criado 
pela ASSECOR e, posterior-
mente, debatida em diversas assembleias. 
A proposta aprovada pelos associados 
será defendida junto às Secretarias de 
Orçamento Federal e de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos.

Os associados ainda aprovaram o ingresso 
da entidade como “Amicus Curiae” na ADI 
nº 4.838, que trata da inconstituciona-
lidade do Decreto 7.777/12. Essa norma 
inviabiliza o direito de greve.

“Como o debate sobre mobilidade se estendeu para além do 
planejado, não foi possível discutir a reativação do grupo de 
trabalho para construção de proposta para aperfeiçoamento 
das atribuições e denominação da carreira. A aprovação do 
Código de Ética também ficou para a próxima assembleia”, 
informou o presidente da ASSECOR, Eduardo Rodrigues.

Na última assembleia do ano, foram discutidas questões determinantes 
para a carreira e que serão alguns dos focos de trabalho da nova 
diretoria, que tomará posse no dia 2 de janeiro.



Lançamento da RBPO e 
posse da nova Diretoria 
da ASSECOR

Data: 2 de janeiro de 2013, quarta-
feira;
Horário: 12h;
Local: Restaurante Mangai (SCE Sul, 
Próximo a Ponte JK) Clubes Sul; 

Confirmar a presença, 
preferencialmente, pelo e-mail 

comunicacao@assecor.org.br ou pelos 
telefones (61) 3274-3132 / 9985-
0012 / 9647-1925, as vagas são 

limitadas.

Eventos

Chegamos ao fim de um 
ano de muitos desafios e 
sacrifícios. A campanha 
salarial exigiu esforço e 
integração dos servidores 
públicos da União. Mes-
mo diante de todas as di-
ficuldades no processo de 
negociação, conseguimos 
chegar a um acordo que 
garante o atual poder 
aquisitivo até 2015. Esse 
resultado está longe do 
que seria justo, mas foi 
o possível. A disposição 
do governo para tratar da 
recomposição de perdas 
inflacionárias era zero, 
quanto mais para falar 
de reestruturação e aumento de benefícios. O processo foi 
cansativo, mas algumas lições foram importantes, entre es-
sas, a necessidade de intensificar a nossa atuação política 
e a união com as demais carreiras de Estado, em especial 
as do Ciclo de Gestão.

Para 2013 o trabalho prossegue com força total. Temos 
muitas bandeiras importantes para serem defendidas e 
não podemos perder o fôlego. Nosso espaço e respeito 
diante do governo e da sociedade dependem das nossas 
ações, por isso, não ficaremos inertes. As negociações com 
o governo serão retomadas, e o Ciclo de Gestão e Núcleo 
Financeiro já trabalham na consolidação de uma agenda 
conjunta para o próximo ano.

Internamente, temos definições relevantes em relação à 
mobilidade. A partir das diretrizes aprovadas em assem-
bleia poderemos defender a posição da carreira junto à SOF 
e à SPI.

Por outro lado, a modernização da carreira implicará na 
redefinição de suas atribuições e revisão de sua denomi-
nação. Para que tenhamos legitimidade e argumentos para 
defendermos junto às demais carreiras de Estado e frente 
ao governo, na “Mesa de Negociação Permanente”, pre-
cisamos construir uma proposta de forma democrática e 
tecnicamente bem embasada.

Enfim, além dos pontos citados, temos muito a fazer por 
nossa carreira, e espero que em 2013 a ASSECOR possa 
contar com mais participação de seus integrantes. Não 
esperemos que outros façam o dever que é nosso.

Desejamos a todos um excelente final de ano, boas festas 
e um próspero 2013!
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O presidente da ASSECOR, Eduardo Rodrigues, e o vice, 
Antonio M. R. Magalhães, participaram da assembleia do 
Fonacate no dia 12 de dezembro. Nessa oportunidade 
foram eleitos os novos integrantes da Diretoria Executiva 
e do Conselho Fiscal do Fórum para o triênio 2013/2015. 
Os deputados federais Roberto Policarpo (PT/DF) e João 
Dado (PDT/SP) participaram do encontro para debater 
a Lei de Greve dos servidores e o fortalecimento das 
Carreiras de Estado. 

O novo presidente do Fonacate é Roberto Kupski 
(Febrafite), secretário-geral na antiga gestão. A nova 
diretoria ainda é integrada por Rudinei Marques (Unacon 
Sindical) como secretário-geral; Rafael Marques (AACE), 
na 3º vice-presidência (Comunicação); e Sérgio Belsito 
(Sinal), na 4º vice-presidência (Rel. Institucionais). 
Intensificar a participação do Ciclo de Gestão e Núcleo 
Financeiro no Fórum era uma estratégia de trabalho 
estabelecida pelos dirigentes. 

O grupo de trabalho do Fórum finalizou a proposta 
de regulamentação da Lei de Greve, baseada no texto 
elaborado pelo deputado Policarpo. O parlamentar 
afirmou que está à disposição das carreiras para 
apresentação de projetos na Câmara, e a questão da 
greve merece atenção. “Não podemos permitir que seja 
aprovado um projeto que restrinja o direito”, disse. 

Ciclo de Gestão e Núcleo Financeiro 
elegem três representantes para a 
nova diretoria do Fonacate

Deputado João Dado, presidente da ASSECOR, Eduardo 
Rodrigues, deputado Policarpo, e vice-presidente da 
ASSECOR, Antonio M. R. Magalhães. 

Sistema para visualização 
das ações judiciais

Galeria de fotos da  
Confraternização

O associado já pode acessar o novo sistema para 
se informar sobre os processos dos quais é parte, 
visualizando o andamento de cada uma das ações. 
Para isso, basta acessar o site da ASSECOR www.
assecor.org.br, clicar no menu “Processos” e depois 
em “Meus processos”, e informar CPF e senha 
(inicialmente é a matrícula SIAPE de sete dígitos).

A ASSECOR agradece todos associados e familiares que 
participaram da confraternização de final de ano da 
entidade. Compareceram quase 700 adultos e foi uma 
oportunidade de reunir os colegas, rever amigos e 
desfrutar de uma tarde agradável com a família. As fotos 
do evento estão disponíveis no site da Associação  
www.assecor.org.br a partir do dia 20 de dezembro. 

João Dado destacou a importância das carreiras para o 
fortalecimento do Estado. De acordo com o deputado, 
os servidores estão perdendo o “jogo político” para 
o poder econômico, com interesses muitas vezes 
contrários aos do povo. Uma forma de mudar esse 
cenário é eleger parlamentares servidores de carreira. 
“Nós servidores temos uma responsabilidade inadiável. 
Em 2014 saberemos se vamos ter uma sociedade livre e 
democrática ou refém do poder econômico”, alertou.  



Convênio Blanc Spa 
Próxima edição do  
ASSECOR Notícias

No dia 17 de dezembro, a ASSECOR divulgará no site 
www.assecor.org.br/rbpo o novo número da revista científi-
ca. O periódico traz artigos sobre proteção social, gestão por 
competências, e ainda aborda temas como filosofia política e 
intervencionismo governamental. 

O lançamento oficial da RBPO será realizado no dia 2 de janei-
ro, a partir das 12h, no restaurante Mangai, juntamente com 
a posse da nova Diretoria da ASSECOR, eleita para o biênio 
2013/2014. Os associados estão convidados, mas é neces-
sário confirmar a presença, preferencialmente, pelo e-mail 
comunicacao@assecor.org.br ou pelos telefones (61) 3274-
3132 / 9985-0012 / 9647-1925, as vagas são limitadas. 

Associados e dependentes têm desconto de 20% em 
todos os tratamentos estéticos corporais, faciais, spas 
e acupuntura. Além disso, são oferecidos pacotes 
estéticos especiais para o verão. Para usufruir desse 
benefício, basta entrar em contato com a ASSECOR, 
solicitar a carta de apresentação e apresentar 
esse documento no Blanc Spa . 

Veja os tratamentos e serviços oferecidos 
pelo Blanc Spa - www.blancspa.com.br 

O mês de janeiro é atípico em virtude do 
período de férias e festas de final de ano, 
em que muitos servidores estão viajando. 
Diante disso, a ASSECOR informa que a 
próxima edição do ASSECOR Notícias será 
publicada no início de fevereiro, com mui-
tas novidades e projetos da nova Diretoria 
Executiva. 

Nova edição da Revista 
Brasileira de Planejamento 
e Orçamento (RBPO) 

Telefone: (61) 3233-9583 
E-mail: contato@blancspa.com.br 
Endereço: SHCSW 3/4/5 Sala 113 
Centro Clínico Sudoeste - Ao lado do 
HFA - Sudoeste - Brasília/DF


