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Assecor/Assecor Sindical realiza
Eleições para biênio 2015-2016
Confira abaixo os componentes das chapas:

No dia 23 de outubro a Assecor/Assecor
Sindical realizou as Eleições para o biênio
2015-2016. As chapas Avante e Elo
foram eleitas para a Diretoria Executiva/
Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo,
respectivamente. O presidente eleito é
Márcio Gimene de Oliveira e o vice, Daniel
Aguiar da Silva.
Após encerrado o horário de votação,
Alysson Marques, presidente da Comissão
Eleitoral fez a contagem dos votos. No
total, foram 322, sendo 65 via postal e
257 via internet. De acordo com o Art.
25 §3º do Regimento Eleitoral, havia
necessidade de um terço dos filiados
votantes, sendo assim, a eleição foi
considerada válida.
As Atas das Eleições já foram publicadas
no site da Assecor www.assecor.org.br na
área Documentos > Eleições 2014.

Diretoria Executiva
Presidência e Vice-Presidência
Márcio Gimene de Oliveira - Presidente
Daniel Aguiar da Silva - Vice-Presidente

Diretoria de Normas e Assuntos Jurídicos
Everaldo Vidigal Sant`Anna - Diretor
Marco Antônio de Oliveira - Adjunto

Secretaria-Geral
Leandro Freitas Couto - Secretário
Robson Azevedo Rung - Adjunto

Diretoria de Assutos da Carreira
Elisa Monteiro Malafaia - Diretora
Marcos Antônio Pereira de Oliveira Silva - Adjunto

Diretoria de Finanças
Eduardo Rodrigues da Silva - Diretor
Cláudio Itamar Beckmann - Adjunto

Diretoria de Planejamento
Rafael Ferreira Rocha Monteiro - Diretor
Gustavo Ferreira Fialho - Adjunto

Diretoria Parlamentar e Comunicação Social
José Shigueyoshi Makigussa - Diretor
Carlos Alberto Roncisvalle - Adjunto

Conselho Fiscal
Claudio Xavier Pereira - Conselheiro Titular
Karlei Scardua Rodrigues - Conselheiro Titular
Marcondes da Silva Bomfim - Conselheiro Titular

Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves - Conselheiro
Suplente
Manuella Damasceno Louzada - Conselheira Suplente

Conselho Deliberativo
Antonio Manoel Rodrigues Magalhães - Conselheiro
Titular
Carlos Eduardo Lacerda Veiga - Conselheiro Titular
Célia Corrêa - Conselheira Titular
Jorge Abrahão de Castro - Conselheiro Titular
Luís Carlos da Fonseca - Conselheiro Titular

Mariana Meirelles Nemrod Guimarães - Conselheira
Titular
Pedro Luis Delgado Noblat - Conselheiro Titular
Francisco Pereira de Souza - Conselheiro Suplente
Fabiano Garcia Core - Conselheiro Suplente
Gustavo Texeira Lino - Conselheiro Suplente

Expediente

Editorial

Caros,
Realizamos com sucesso
as eleições para o biênio
2015-2016. Agradecemos
aos que se dispuseram a
conhecer a proposta de trabalho da Chapa “Avante!” e deram
seu voto de confiança para a equipe que irá assumir a representação da carreira.
A nova direção está com disposição para avançar tanto
no front de valorização da carreira junto à formadores de
opinião quanto no da luta sindical propriamente dita, que
deverá ser especialmente duro nos próximos dois anos. É imprescindível que a base dê suporte ao trabalho desenvolvido
pelas lideranças da Associação e que faça a sua parte quando
for preciso. Para que consigamos minimamente manter o poder de compra de nossos contracheques, precisamos agir com
muita inteligência e grande união. “Quem não é o maior, tem
de ser o melhor”, já defendia a Atlantic em 1969!

Presidente: Eduardo Rodrigues
Vice-presidente: Antonio Manoel Rodrigues 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

Contamos com vocês!

www.assecor.org.br
facebook.com/assecor
Eduardo Rodrigues
Presidente ASSECOR

2

twitter.com/assecor

Representantes da campanha de Dilma
Rousseff se comprometeram com as
Carreiras de Estado
O Fonacate e as entidades afiliadas se
reuniram com o ministro Ricardo Berzoini
– coordenador da campanha de Dilma
Rousseff – com a intenção de apresentar
o anseio das carreiras de Estado de que
o governo esteja mais aberto ao diálogo
com o Fórum e suas afiliadas. A reunião
foi aconteceu antes da realização do
segundo turno das eleições.
A entidades destacaram ainda que as
carreiras anseiam mudanças na forma
como o governo trata seus servidores.
“Nossa expectativa, caso a presidenta
Dilma seja reeleita, é de trilhar um novo
caminho, um caminho de construção
conjunta”, reiterou Roberto Kupski,
presidente do Fonacate.
O ministro Ricardo Berzoini disse que,
desde que assumiu a Secretaria de
Relações Institucionais, tem buscado um
diálogo permanente com as entidades
de classe. “Tivemos muitos avanços no
serviço público desde a Constituinte.
Sabemos a importância de um Estado
forte, onde o servidor é o agente da
soberania popular – com respeito aos

direitos sociais e civis, oferecendo à sociedade serviços
públicos de qualidade”, ponderou Berzoini.
O deputado federal Vicentinho (PT/SP), que também
participou do encontro, disse que essa “aproximação com as
entidades representativas dos servidores públicos será vista
com mais atenção nos próximos anos, caso a presidenta
Dilma seja reeleita”.
Representantes das entidades afiliadas pediram ainda para
que o governo tenha mais atenção para as dificuldades que
alguns órgãos vêm passando, como carência orçamentária e
de pessoal.
Como o secretário-geral do Fonacate e presidente do Unacon
Sindical, Rudinei Marques, destacou a queda do orçamento
da Controladoria-Geral da União (CGU) nos últimos dois
anos. “É um órgão fundamental no combate à corrupção,
mas temos tido dificuldades para trabalhar, inobstante o
grande impulso que tivemos desde 2003. A CGU precisa
atuar como órgão de inteligência, mapeando riscos e
atuando firmemente no controle preventivo”.
Após receber do presidente do Fonacate a Carta aos
Presidenciáveis, que elenca os principais compromissos que
o Fórum deseja que o futuro governo assuma, o ministro
Ricardo Berzoini garantiu que o diálogo estará sempre
presente. “Podem ter certeza de que o diálogo é a melhor
forma de resolver qualquer conflito”, finalizou Berzoini.
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Confraternização
da Assecor marcada
para o dia 6 de
dezembro

Se prepare! A festa de Confraternização da Assecor será
realizada no dia 6 de dezembro na Mansão Country House
(SMPW Qd 05 Conj 11 Casa 10 Park Way) com um delicioso
churrasco e muita música. Além disso, alguns brindes serão
sorteados durante o evento. Não perca por nada. Estaremos te
esperando.

Assecor participa do
3º Encontro Brasileiro
de Prospectiva e
Planejamento Estratégico
A Associação, representada pelo atual presidente, Eduardo
Rodrigues, participou no dia 12 de novembro da abertura do 3º
Encontro Brasileiro de Prospectiva e Planejamento Estratégico
(3ºEBPPE), realizado em Brasília – DF. O objetivo do evento foi
refletir sobre a prospectiva e as experiências de planejamento de
longo prazo no Brasil e debater seus desafios.
Entre as discussões estão o pensamento estratégico para o Brasil,
que contou com a participação de Jorge Abrahão de Castro,
Diretor do Departamento de Planejamento da SPI/MP e associado
da Assecor.
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