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A ASSECOR aprovou, em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada no 
dia 5 de dezembro na Secretaria de 
Orçamento Federal - SOF, a proposta 
de portaria para regulamentar a 
mobilidade da Carreira. A minuta 
pode ser acessada na íntegra no site 
da Associação. 

O presidente da ASSECOR, Eduardo 
Rodrigues, apresentou o Grupo 
de Trabalho que se reuniu com a 
intenção de montar o documento 

a respeito da mobilidade e os pontos principais que constituem o texto. 
Durante a assembleia foram apontados alguns artigos que mereciam 
alteração como, por exemplo, a exclusão dos §2º e 3º do artigo 3º, visto 
que o ponto já é ponto abordado na Lei 8112/1990. Mas a visão geral da 
Portaria foi aprovada pelos 28 presentes durante a reunião. Em breve, o 
texto alterado será publicado no site da Associação. 

Eduardo propôs durante a Assembleia que fosse montado um Grupo de 
Trabalho para discutir as diretrizes de reestruturação da Carreira. Este 
Grupo teria como intenção principalmente gerar um fortalecimento 
enquanto Carreira de Planejamento e Orçamento. 



Caros,

2013 está chegando ao 
fim. Durante este ano 
fizemos alguns avanços, 
mas ainda temos muito o 
que percorrer e conquis-
tar. A ASSECOR comple-
tou 25 anos de existên-
cia e, para comemorar, 
prestamos uma singela 
homenagem àqueles que 
lutaram durante tanto 
tempo pela Associação, 
em em prol de cada ana-
lista e técnico de plane-
jamento e orçamento, conseguindo, à duras penas, diversos 
avanços.

Temos trabalhado nos últimos meses em torno da proposta 
de mobilidade da Carreira. Este é mais um passo para que 
cresçamos cada vez mais e tenhamos a possibilidade de tri-
lhar novos caminhos dentro da nossa vida profissional. Para 
aprovação desta portaria, foi realizada uma Assembleia, na 
qual foi aprovado quase que integralmente o texto produzido 
pelo grupo de trabalho composto por Elaine Xavier (SOF), 
Elisa Malafaia (SPI) e Robson Rung (SOF). Bom trabalho!

Para que avancemos ainda mais, precisamos da colaboração 
dos associados em nossa construção coletiva permanente. 
Nesse sentido, começaremos mais um grupo de trabalho, que 
terá por objetivo colocar no  papel uma proposta de reestru-
turação completa da carreira, envolvendo, inclusive, todo o 
“Ciclo de Gestão”. Alguns colegas que estavam na última as-
sembleia se prontificaram à integrar esse novo GT, mas você 
também pode (deve!) participar.

Neste ano, contratamos uma assessoria parlamentar, que 
tem nos ajudado à fazer as necessárias articulações junto ao 
Legislativo de forma profissionalizada. Estamos acompanhan-
do os trabalhos de deputados e senadores mais de perto, com 
foco nas matérias de nosso interesse.

Todo avanço que fazemos está sempre atualizando nosso site. 
Fique de olho, questione, dê sugestões e colabore ativamente 
para o fortalecimento da carreira.

Contamos com a participação de todos em nossas assem-
bleias, votações e reuniões em 2014. Não deixem de partici-
par. Afinal, a construção dos próximos 25 anos de Associação 
depende de cada um de nós. 
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A tradicional festa de confraternização da ASSECOR neste ano aproveitou a oportunidade 
para comemorar os 25 anos da Associação. Para celebrar esta data, foi realizado um almo-
ço no dia 30 de novembro no Orpheum - Event Center, localizado no Condomínio Solar de 
Brasília.

Os integrantes da Carreira de Planejamento e Orçamento e seus dependentes puderam apro-
veitar um delicioso almoço servido pelo Buffet da casa, além de muita música e diversão. As 
crianças participaram de oficinas de atividades e fizeram até cupcakes para seus familiares. 

Durante o evento, o presidente da Associação Eduardo Rodrigues homenageou os fundadores 
da ASSECOR e aproveitou para entregar uma placa ao ex-presidente e atual vice da Associa-
ção, Antonio Magalhães, que durante tantos anos lutou para que chegássemos ao patamar 
onde está a Carreira. Esta é uma comemoração de todos, afinal, tudo que foi conquistado 
nestes 25 anos é fruto do trabalho de cada um, sua dedicação nas campanhas salariais e em 
todos os movimentos realizados.

Em breve publicaremos as fotos em nosso site. Acompanhe! 

Comemoração dos 25 anos  
da ASSECOR é um sucesso
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Reunião da Comissão da 
Câmara discutiu a PEC 147 

Presidente da ASSECOR é convidado a 
participar das eleições da ANESP
A ANESP realizou no dia 29 de 
novembro as eleições da Diretoria 
e dos conselhos Fiscal e de Ética. 
O presidente da ASSECOR, Eduardo 
Rodrigues, foi convidado para 
participar como auditor do processo 
eleitoral, cargo exigido pelo estatuto 
da ANESP.

A escolha por Eduardo foi feita pela 
Comissão Eleitoral da Associação 
Nacional dos Especialistas em 
Políticas Públicas e Gestão 
Governamental pelo reconhecimento 
ao esforço da ASSECOR na 
aproximação das Carreiras na 
tentativa, principalmente, de maior 
valorização.

As eleições aconteceram dentro do 
planejado com debates e respeito. 
Mais da metade da base votou 
nas eleições, mesmo o voto sendo 
facultativo. A ASSECOR parabeniza 
a nova diretoria e agradece a 
participação.

Resultado

O EPPGG João Aurelio M. B. De 
Souza é o novo presidente da ANESP 
e da ANESP Sindical. O resultado 
foi apurado e aprovado, no fim da 
tarde desta sexta-feira (29), pela 
Comissão que regulou o pleito. 
Além de João Aurelio, completam a 
chapa Aleksandra P. Santos (Vice-

Presidente), Paula Oliveira Lima 
(Administrativo-Financeiro), Alex 
Canuto de Sá Cunha (Assuntos 
Jurídicos), Ana Luiza Machado de 
Codes (Assuntos Profissionais), 
Carlos Eduardo de Azevedo (Assuntos 
Parlamentares e Articulação 
Institucional), Matheus Augusto 
Machado Azevedo (Comunicação e 
Divulgação), Leila Giandoni Ollaik 
(Estudos e Pesquisas) e Ena Elvira 
Colnago (Sócio-Cultural). Jeovan 
Assis da Silva e Andrei Suárez Dillon 
Soares (Suplentes).

A comissão especial da Câmara 
dos Deputados que analisa 
a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 147/12 se 
reuniu no dia 3 de dezembro 
para votar o parecer do relator, 
deputado Mauro Benevides 
(PMDB-CE). Mas a votação 
deste relatório foi adiada para o 
próximo dia 18, pois de acordo 
com o Presidente da Comissão, 
Deputado José Mentor (PT-SP) 
as questões ainda precisam ser 
analisadas com mais cautela, 
visto que envolve muitas 
entidades. 

Negociações 

O presidente da ASSECOR, Eduardo Rodrigues, se reuniu com o Deputado Policarpo 
com o objetivo de discutir o relatório apresentado na semana passada que retira 
emenda que incluía as entidades do Ciclo de Gestão e Núcleo Financeiro na PEC 
147. O deputado se comprometeu a lutar em favor das reivindicações. Além disso, 
Eduardo esteve com o assessor da Deputada Andreia Zito, também com a intenção 
de solicitar apoio.

Proposta

A PEC 147 do deputado Amauri Teixeira (PT-BA), estabelece que o teto salarial 
dos servidores do Banco Central, dos auditores da Receita Federal do Brasil e dos 
auditores fiscais do Trabalho será de 90,25% do salário dos ministros do STF. Hoje 
os ministros recebem R$ 28.059. Para os servidores que não estão no topo da 
carreira, a proposta escalona o valor dos salários a partir dos seguintes critérios: a 
diferença entre um subsídio e o imediatamente posterior deverá ser de 5% a 10%; 
e o subsídio inicial não poderá ser menor que 75% do valor máximo.


