
Ata da Assembleia Geral extraordinária ASSECOR/ASSECOR Sindical ocorrida em 10/3/15 pág. 1/3 

Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento Orçamento 
Quadra 509, Bloco D, Edifício ISIS, Sala 114 - Asa Norte, CEP: 70.750-504. 

Tel.: 61 3274-3132 e 3340-0195 / e-mail: secretaria@assecor.org. br. CNPJ: 03.657095.0001-09 
 

 
Ata da Assembleia Geral Extraordinária – 10/3/2015 

 

Às 17:30 do dia 10 de março de 2015, em segunda chamada, foi iniciada a Assembleia Geral 

Extraordinária da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento, no 

Auditório T2 da Secretaria de Orçamento Federal, para discutir e deliberar sobre a pauta enviada 

junto com a convocação: 1. Aprovação da ata da última assembleia (minuta disponível em 

www.assecor.org.br); 2. Informes; 3. Posicionamento da carreira em relação à campanha salarial. 

Aberta a reunião, o Presidente da Assecor, Márcio Gimene, indicou o Sr. Karlei Rodrigues como 

secretário dos trabalhos. Passando a tratar do item 1,  a ata da assembleia anterior foi aprovada sem 

alterações. Em seguida, foram feitos os informes (Anexo 2 da presente ata). Passou-se então a tratar 

do posicionamento da carreira em relação à campanha salarial. O presidente da Assecor informou 

que as entidades representativas dos servidores públicos federais, dentre elas a Assecor, haviam sido 

convidadas para participar de reunião com Sr. Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, no dia 20 de março, para tratar da conjuntura econômica no ano de 2015 e diretrizes para o 

processo de negociação salarial. No dia 24 de fevereiro os dirigentes das carreiras do Ciclo de 

Gestão e do Núcleo Financeiro se reuniram na sede da Assecor para tratar da campanha salarial. 

Ficou acordado que: 1. as entidades do Ciclo de Gestão e do Núcleo Financeiro agendariam 

assembleias com as respectivas categorias; e 2. os dirigentes iriam sugerir às bases: a. como medida 

emergencial, acompanhar o Fórum das Entidades dos Servidores Públicos Federais, que reivindica 

índice linear de 27,3% para recuperar as perdas inflacionárias acumuladas desde agosto de 2010; e 

b. como medida estruturante, seguir buscando a tabela única para as carreiras de Estado com teto de 

90,25% da remuneração máxima do Serviço Público Federal. Feitos os esclarecimentos e aberta a 

votação, as duas propostas foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, os 

trabalhos foram finalizados às 18h40. Foi elaborada a presente ata que segue assinada por mim, 

Karlei Skardua Rodrigues, e pelo presidente da Assecor, Márcio Gimene de Oliveira, sendo 

anexados os informes (Anexo 1) e a lista de presença (Anexo 2). 

 

 
 

Karlei Skardua Rodrigues     Márcio Gimene de Oliveira 
Secretário dos Trabalhos      Presidente 
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Assembleia Geral Extraordinária 
Data: 10/03/2015 
Horário: Primeira convocação às 17h. Segunda convocação às 17h30. 
Local: Auditório T2 da Secretaria de Orçamento Federal 
   
 

ANEXO I 
 

INFORMES 
1. Concurso 
No dia 02 de janeiro de 2015 foi publicada no Diário Oficial a autorização para a realização do próximo 
concurso da carreira de planejamento e orçamento. Serão 80 vagas. SPI e SOF estão finalizando a 
elaboração do edital. A previsão é que as provas ocorram no segundo semestre de 2015 e o curso de 
formação no primeiro semestre de 2016. 
 
2. Mobilidade 
No dia 04 de fevereiro de 2015 os secretários da SPI e da SOF trataram em reunião sobre os preparativos 
para elaboração de portaria conjunta disciplinando a mobilidade dos membros da carreira. Como informado 
pelos Secretários da SPI e da SOF ao presidente da Assecor, a minuta de portaria será compartilhada com a 
carreira para acolhimento de sugestões antes de ser publicada. 
 
3. Capacitação 
No dia 20 de fevereiro de 2015 o Sr. Gleisson Rubin convidou o presidente da Assecor para a solenidade de 
transmissão de cargo de presidente da ENAP. Na condição de primeiro presidente da ENAP oriundo de uma 
das carreiras do Ciclo de Gestão (a de EPPGG), Gleisson tem manifestado a intenção de estreitar os laços 
com a carreira de planejamento e orçamento. Demonstrou essa intenção ao participar da mesa de abertura 
do Seminário da Assecor, ocasião na qual apresentou as diretrizes da sua gestão para os membros da 
carreira de planejamento e orçamento. No momento estão abertas as inscrições para os seguintes cursos do 
Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras: Políticas Públicas e Desenvolvimento Econômico; RDC – 
Regime Diferenciado de Contratação; Planejamento e Governo no Brasil Contemporâneo; Gerenciamento 
do Desempenho de Projetos no Setor Público; Governança e Arranjos de Políticas Públicas; e Ética e 
Política no Serviço Público. As matrículas são realizadas diretamente no site da ENAP. A Assecor sugere 
aos associados que se inscrevam nos cursos de seu interesse. Os associados que tiverem outras sugestões 
de cursos e alternativas de parcerias com a ENAP (e com outras instituições) favor enviar por e-mail para 
presidencia@assecor.org.br. 
 
4. Seminário 
No dia 3 de março de 2015 foi realizado o Seminário Anual da Assecor. Foram registrados 220 participantes. 
Na mesa de abertura o secretário da SPI, Gilson Bittencourt, a secretária da SOF, Esther Dweck, e o 
presidente da ENAP, Gleisson Rubin, apresentaram as diretrizes gerais que orientarão suas gestões à frente 
das respectivas instituições e como pretendem trabalhar em parceria com a carreira de planejamento e 
orçamento. Na mesa seguinte o chefe da assessoria econômica do Ministério do Planejamento, Manoel 
Pires, e o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ricardo Bielschowsky, debateram o tema 
Como superar os principais gargalos da estratégia nacional de desenvolvimento?. Na primeira mesa da 
tarde o tema foi PPA 2016-2019: orientações estratégicas e desafios metodológicos, tendo como 
debatedores o secretário da SPI, Gilson Bittencourt, o secretário-adjunto da Secretaria de Planejamento e 
Orçamento do Distrito Federal, Renato Brown, e o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Diogo Joel. Na última mesa o tema foi Orçamento e as prioridades de governo, tendo como debatedores a 
secretária da SOF, Esther Dweck, o professor da Universidade de Brasília, James Giacomoni, e o Chefe da 
Assessoria de Orçamento da Câmara Federal, Ricardo Volpe. O próximo seminário está previsto para ser 
realizado em março de 2016, na ENAP. Temas sugeridos para as mesas: Monitoramento e Avaliação do 
PPA 2016-2019; Lei de Finanças; e Orçamento Plurianual. Os associados que tiverem sugestões de 
debatedores (e de outros temas para as mesas), bem como outras sugestões ou solicitações de 
esclarecimentos, favor enviá-las por e-mail para presidencia@assecor.org.br. 
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5. Revista Brasileira de Planejamento e Orçamento - RBPO 
No dia 31 de março de 2015 encerra-se o prazo para submissão de trabalhos para o próximo número da 
RBPO. A submissão de trabalhos pode ser feita a qualquer momento enviando e-mail 
para rbpo@assecor.org.br. A Assecor solicita o apoio dos associados na divulgação da revista e na 
captação de artigos. No site da RBPO encontram-se as normas para publicação: www.assecor.org.br/rbpo. 
 
6. Enquete com os membros da carreira 
Encontram-se disponíveis no site da Assecor três enquetes voltadas aos associados, aos ex-associados e 
aos membros da carreira que nunca se filiaram à Assecor. As perguntas visam colher subsídios para orientar 
o aperfeiçoamento dos trabalhos da associação. Solicitamos aos associados que respondam à enquete e 
nos ajudem a sensibilizar os colegas, filiados e não filiados, a fazerem o mesmo. Aproveitaremos para 
atualizar o cadastro da Assecor e, em seguida, iniciaremos a campanha de filiação. 
 
7. Campanha salarial 
No dia 24 de fevereiro os dirigentes das carreiras do Ciclo de Gestão e do Núcleo Financeiro se reuniram na 
sede da Assecor para tratar da campanha salarial. Ficou acordado que: 1. as entidades 
do Ciclo de Gestão e do Núcleo Financeiro agendariam assembleias com as respectivas categorias; e 2. os 
dirigentes iriam sugerir às bases: a. como medida emergencial, acompanhar o Fórum das Entidades dos 
Servidores Públicos Federais, que reivindica índice linear de 27,3% para recuperar as perdas inflacionárias 
acumuladas desde agosto de 2010; e b. como medida estruturante, seguir buscando a tabela única para as 
carreiras de Estado com teto de 90,25% da remuneração máxima do Serviço Público Federal. A ideia é 
reforçar a unidade com o conjunto dos servidores públicos federais. No dia 20 de março o Ministro do 
Planejamento, Nelson Barbosa, receberá os dirigentes sindicais (cada entidade enviará até dois 
representantes) para tratar do assunto. A sugestão da direção da Assecor é acompanharmos o que foi 
acordado com os dirigentes das carreiras do Ciclo de Gestão e do Núcleo Financeiro. Quando houver uma 
contraproposta do Governo Federal os dirigentes das carreiras do Ciclo de Gestão e do Núcleo Financeiro 
voltarão a se reunir e, em seguida, convocarão novas assembleias para tomada de posição. Enquanto isso, 
solicitamos que os colegas acessem ao menos uma vez por semana o site da Assecor e fiquem atentos às 
notícias postadas no facebook e enviadas por e-mail e SMS. 
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