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A ASSECOR, com o objetivo de fortalecer 
ainda mais as lutas sindicais em favor 
da Carreira, trabalhou, em 2013, sobre 
o estatuto e a legalização da ASSECOR 
Sindical. Para tal, foi montado um 
Grupo de Trabalho que debateu sobre 
o documento que será a base para 
oficialização do Sindicato. 

O edital de convocação para Assembleia 
foi publicado no dia 17 de dezembro 
no Diário Oficial da União e em jornais 
de grande circulação. O documento 
permanecerá em consulta pública até 
o dia 20 de fevereiro de 2014 (quinta-
feira), quando acontecerá assembleia para 
discussão com os associados. 

Contamos com sua colaboração. Acesse 
o documento no site da ASSECOR www.
assecor.org.br. 

Qualquer sugestão entre em contato no 
e-mail comunicacao@assecor.org.br. As 
discussões podem ser feitas também em 
nosso fórum, localizado à esquerda da 
página principal do site.

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

O Sindicato Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento 
e Orçamento – ASSECOR SINDICAL, com base territorial nacional, 
CONVOCA todos os servidores públicos da Carreira de Planejamento 
e Orçamento do Poder Executivo Federal, ativos e aposentados, 
constituída dos cargos de Analista de Planejamento e Orçamento e 
de Técnico de Planejamento e Orçamento, a comparecerem à AGE 
a realizar-se no Auditório da Secretaria de Orçamento Federal do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, situado no SEPN, 
Qd. 516, Bl. D, Ed. SOF, T-2, Brasília/DF, em 20 de fevereiro de 2014, 
em primeira convocação às 8h00, ou, em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes, às 8h30, para deliberarem sobre a 
seguinte Pauta:  
1) Ratificação da fundação e da base territorial do Sindicato;  
2) Ratificação da eleição, da apuração da votação e da posse dos 
membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho 
Fiscal para o biênio 2013/2014;  
3) Retificação e ratificação da categoria representada; 
4) Alteração e ratificação do Estatuto Social, cujo texto proposto está 
disponível na sede do Sindicato e em http://www.assecor.org.br/. 

Brasília, 17 de dezembro de 2013.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA



Caros,

Ao longo do segundo 
semestre de 2013, dentre 
outras agendas, trabalha-
mos pela regularização 
do Sindicato junto ao 
Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE. O esforço 
para obtenção da nossa 
Certidão Sindical é uma 
prioridade pois há um 
risco real de ficarmos 
de fora de negociações 
futuras com o Executivo, 
dependendo da forma 
que a Convenção 151 da OIT venha a ser regulamentada ou 
da mudança de postura do Governo.

Um Grupo de Trabalho (Everaldo Sant’Anna, Alysson Marques, 
Valdinéa Brito e Eduardo Rodrigues) elaborou uma propos-
ta de modernização do Estatuto do Sindicato que está em 
consulta pública no site (www.assecor.org.br). As mudanças 
sugeridas ampliam a democracia interna e viabilizam uma 
maior participação, transparência e fiscalização. Tais propos-
tas de alterações estatutárias serão discutidas, aperfeiçoadas 
e aprovadas na Assembléia agendada para o dia 20/2/14. 
Nessa mesma Assembléia, que acontecerá no auditório da 
SOF, também serão ratificadas, para cumprir exigências do 
MTE, a criação do Sindicato e as últimas eleições. Acesse a 
minuta de Estatuto e antecipe suas críticas e sugestões no 
próprio site, por e-mail, telefone ou no fórum.

A força do nosso sindicato será proporcional à quantidade de 
filiados atentos e atuantes. Quanto maior a participação nas 
discussões e deliberações de interesse da Carreira, maior será 
a sua representatividade e legitimidade junto ao Governo, 
Congresso e sociedade.

Contamos com sua participação neste ano de 2014. Espera-
mos poder completar mais 25 anos de lutas!

Ed
it

or
ia

l Presidente: Eduardo Rodrigues 
Vice-presidente: Antonio Manoel Rodri-
gues Magalhães

Jornalista responsável:  Natália Pereira 
(MTB 65414/DF)

Projeto gráfico: Curupira Desing

Gerência administrativa: Valdinéa Brito

Atendimento: Jason Oliveira, Iracema 
Guedes

Apoio administrativo: Jadson Valentim

Uma publicação da  
ASSECOR - Associação Nacional dos 
Servidores da Carreira de Planejamento 
e Orçamento

SEPN Qd.509 Ed. Isis 1.º Andar Sala 114 
Asa Norte - Brasília/DF - CEP. 70750-504 
Fone/Fax: (61) 3340-0195 / 3274-3132  
 

Expediente

Eventos

twitter.com/assecor

facebook.com/assecor

www.assecor.org.br

Eduardo Rodrigues
Presidente ASSECOR

2



twitter.com/assecor

facebook.com/assecor

www.assecor.org.br

Aquela que seria a última reunião sobre as PECs 
443/2009 e 147/2012 antes que fossem ao Plenário 
da Câmara dos Deputados ficou para 2014. A sessão 
sequer foi iniciada devido ao luto dos parlamentares 
pelo falecimento do senador João Ribeiro (PR-TO). O 
parecer do deputado Mauro Benevides (PMDB/CE) e o 
Voto em Separado do deputado João Dado (SDD/SP) 
serão apreciados apenas ano que vem, após o recesso 
parlamentar que acontece entre 23 de dezembro de 2013 
a 2 de fevereiro de 2014. 

De acordo com o diretor de assuntos parlamentares 
e articulação institucional da ANESP, Carlos Eduardo 
de Azevedo, o deputado explicou que a discussão 
segue incluindo as Emendas (portando, incluindo as 
carreiras do Ciclo de Gestão) e que a próxima reunião 
da Comissão Especial será no próximo ano, depois do 
recesso parlamentar.A ANESP, junto à ASSECOR e outras 
entidades, faz parte das Carreiras incluídas no Ciclo 
de Gestão e que tem trabalhado na aprovação destas 
emendas. 

Assim que a reunião for confirmada publicaremos no 
site da ASSECOR. Os associados estão convocados a 
comparecer à reunião. Assim, teremos a oportunidade de 
incluirmos nossa Carreira à PEC 147.

PEC 443/2009 
Beneficia os integrantes das carreiras da Advocacia-Geral 
da União (AGU) e das procuradorias dos estados e do 
Distrito Federal, estabelecendo que seu maior salário 
será equivalente a 90,25% (R$ 25.323) do teto, que 
hoje é de R$ 28.059. O relatório que estará em votação 
estende esse subteto para os defensores públicos, para 
os delegados da Polícia Civil dos estados, da Polícia 
Federal e para os procuradores municipais de capitais e 
de cidades com mais de 500 mil habitantes.

PEC 147/2012 
Fixa em 90,25% dos subsídios mensais dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal a remuneração dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil, dos Auditores 
Fiscais do Trabalho e do grau ou nível máximo da 
carreira dos servidores do Banco Central do Brasil. Com 
a emenda nº 7, apresentada pelo deputado Policarpo 
(PT-DF), as carreiras de EPPGG, de Finanças e Controle, 
de Planejamento e Orçamento, de Comércio Exterior, de 
Planejamento e Pesquisa do IPEA, de Analista da CVM, de 
Inspetor da CVM e de Analista Técnico da SUSEP seriam 
incluídas.

O Volume 3 – Número 2 (2013) da Revista Brasileira 
de Planejamento e Orçamento (RBPO) foi publicado no 
último mês de dezembro. O periódico científico está no 
terceiro ano de publicação, e este número conta com 
artigos sobre o PAC e o Pacto Federativo, estratégia de 
monitoramento do PPA 2012-2015 e ainda aborda te-
mas como modelo de gestão de transferências públicas 
no SICONV e conflitos decorrentes da expansão da mo-
dernidade sobre territórios e comunidades brasileiros.

Para ler a RBPO na íntegra acesse o site  
www.assecor.org.br/rbpo/vol-3-numero-2-2013

Confira a nova 
edição da RBPO

Suspensa a reunião da Comissão da 
Câmara que discutiria a PEC 147
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ASSECOR protocola 
ofício com proposta de 
regulamentação sobre 
mobilidade

ASSECOR está firmando 
convênio com o Ciate

A ASSECOR está firmando o convênio está sendo firmado com 
o Centro de Atividades Educacionais do Iate Clube de Brasília. 
Os associados poderão inscrever seus filhos de 4 a 12 anos 
nas atividades realizadas no clube em período matutino e 
vespertino durante todo o ano.

Para fazer a utilização deste benefício, o associado deverá 
apresentar a carteirinha da ASSECOR ou uma declaração 
emitida pela Associação na matrícula do seu filho. Para mais 
informações entre em contato com a ASSECOR no telefone 
32743132 ou no email comunicacao@assecor.org.br.

A ASSECOR protocolou no dia 23 de dezembro de 2013, na Secretaria 
de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI e na Secretaria de 
Orçamento Federal - SOF, ofício sobre a regulamentação da mobilidade 
da Carreira do Planejamento e Orçamento. Junto ao documento foi 
anexado a proposta de portaria elaborada pela Associação e votada em 
Assembleia. O objetivo é colocar a ASSECOR à disposição do Ministério 
do Planejamento e Orçamento para colaborar com o debate sobre 
mobilidade.

O Secretário de Orçamento Federal, José Roberto Fernandes Júnior, 
e a Secretária de Planejamento e Investimentos Estratégicos, Esther 
Bermeguy, parabenizaram a Associação pela ação e disponibilidade. Em 
breve, deverá ser realizada uma conversa para estabelecer como poderá 
ser montado o texto desta portaria. 


