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Assecor Sindical é convidado a participar de GT
sobre Decreto de Regulamentação da Carreira
Durante o mês de agosto de 2016, o Assecor Sindical esteve reunido em Assembleia Geral Permanente que
culminou nas discussões sobre o decreto de regulamentação da Carreira. Uma proposta deste já havia sido
enviada aos órgãos responsáveis pela Carreira desde outubro de 2015, sem resposta. Para tentar dar continuidade
à essas questões, uma comissão foi montada para reunir-se com representantes da SOF e da Seplan para realinhar
o texto do documento.
Após estes debates, no dia 22 de novembro, o Assecor Sindical recebeu da Secretaria de Orçamento Federal,
a Nota Técnica n° 14116/2016, que trata sobre questões e estratégias para o disciplinamento da gestão e
movimentação dos servidores da Carreira do Planejamento e Orçamento. A nota aponta questões não apenas
remuneratórias, mas também sobre definição da unidade de exercício e autorização de movimentações ou
pontos que contribuam para o aperfeiçoamento do modelo de governança do Sistema de Planejamento e
Orçamento Federal – no que diz respeito a organicidade, à profissionalização e à eficiência. Acompanhando
este documento, a SOF encaminhou um memorando em que convidava um representante do Assecor Sindical
para compor o Grupo de Trabalho que discutirá este Decreto de Regulamentação da Carreira de Planejamento
e Orçamento. O presidente eleito para o próximo biênio (2017-2018), Leandro Coutro, representará o Sindicato
nas discussões.
Os documentos base para o debate dentro da Assecor/Assecor Sindical estão disponíveis no site www.assecor.
org.br
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RBPO recebe artigos
A equipe editorial da Revista Brasileira de Planejamento e
Orçamento (RBPO) está recebendo artigos para a próxima edição.
Os interessados em publicar devem enviar seus trabalhos para
rbpo@assecor.org.br até 31 de março.
A publicação tem o objetivo de se tornar um importante espaço
de divulgação de trabalhos na área de Planejamento e Orçamento,
além de valorizar a Carreira.
Participe da próxima edição da RBPO, envie o seu artigo.
Acesse www.assecor.org.br/rbpo e veja as regras para a publicação
de artigos.
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Festa de Confraternização foi
um sucesso!
A noite do dia 25 de novembro marcou as comemorações de
final de ano da Assecor. A tradicional festa de confraternização
aconteceu cheia de novidades. Com o tema cinema em toda a
decoração, o evento ocorreu no Parthenon, localizado no Lago
Norte, e contou com banda DF Music, que abriu o show com
músicas temas de grandes filmes.
A Assecor agradece a presença de todos!

Assecor/Assecor Sindical realiza Eleições para
biênio 2017-2018
No dia 18 de outubro, a Assecor/Assecor Sindical realizou as Eleições para o biênio 2017-2018. Foram eleitas as
chapas para a Diretoria Executiva/Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. O presidente eleito é Leandro Couto
e o vice, Marco Antônio de Oliveira.
Após encerrado o horário de votação, às 20h, Fábio Sparremberger, presidente da Comissão Eleitoral fez a
contagem dos votos. No total, foram 258, sendo 53 via postal e 205 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, o programa da chapa eleita e a lista da chapa eleita na íntegra já estão publicadas no site
www.assecor.org.br na área Documentos > Eleições 2016.

FONACATE define ações prioritárias contra
Reforma da Previdência
Articulação entre as carreiras de Estado resultará em ações em todo o país contra a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 287/2016, que trata da reforma da Previdência.
Regras iguais para homens e mulheres, tanto para o serviço público quanto para o privado, idade mínima
de 65 anos para aposentadoria e exigência de 49 anos para acesso ao benefício integral, foram algum dos
pontos duramente criticados pelas afiliadas ao Fonacate.
Em reunião emergencial realizada na tarde desta terça-feira (13), o Fórum criou comissões com o objetivo
de organizar a luta das carreiras de Estado contra essa que está sendo considerada a mais grave ofensiva
contra os servidores públicos e os trabalhadores celetistas. Uma Comissão Técnica vai compilar os principais
estudos e publicações sobre a matéria, a fim de elaborar emendas a serem apresentadas pelo Fórum;
a Comissão Parlamentar montará uma agenda de atuação no Congresso Nacional, visita às lideranças
e realização de audiências públicas; a Comissão de Comunicação irá propor estratégias de divulgação
em rádio, TV e nas redes sociais, com o objetivo de esclarecer a sociedade que a medida trará prejuízos
incalculáveis tanto aos servidores públicos, quando aos trabalhadores da iniciativa privada; já a Comissão
de Mobilização buscará a articulação das entidades de classe nos estados, com o intuito de organizar uma
mobilização nacional contra as medidas propostas.
“Essa PEC prejudica igualmente a todos os trabalhadores. Ela é ao mesmo tempo desumana, porque
obriga os cidadãos a trabalharem até o limite de suas capacidades físicas, e é também desonesta, porque
distorce os números de arrecadação e de gasto com a previdência. Acreditamos firmemente que a união
dos trabalhadores poderá derrubar essa proposta deplorável”, disse o presidente do Fonacate, Rudinei
Marques.
Um encontro nacional contra a PEC 287/2016 ficou agendado para o dia 31 de janeiro, em Brasília/DF.
Antes disso, as comissões vão se reunir para sistematizar propostas e dar início às ações em suas áreas de
competência.
O Fonacate também irá elaborar uma nota pública destacando as incoerências da proposta apresentada
pelo governo federal.
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