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CG e NF se reúnem na
sede da ASSECOR
A sede da ASSECOR recebeu nos dias
9 e 24 de julho o Ciclo de Gestão e o
Núcleo Financeiro com o objetivo de
discutir a articulação da PEC 147 com o
Deputado Amauri Teixeira - PT/BA. O CG
e NF decidiram uma atuação conjunta na
tentativa fortalecer a negociação junto à
Câmara dos Deputados.

O grupo definiu a necessidade de elaboração de um texto substitutivo
para a proposta de emenda, que contemplará todas as carreiras previstas
na Lei 11.890/08. O texto foi elaborado e aprovado pelas entidades e
contemplou as carreiras previstas na lei 11.890/08, apresentado durante
a reunião.
Além disso, a AFIPEA solicitou que o Ciclo de Gestão e Núcleo Financeiro
atuem junto à associação na reestruturação da carreira e dos cargos do
Ipea. A entidade pediu que fosse elaborado um documento em apoio.

Promoveremos um
seminário em outubro
cujo foco será a reestruturação do Sistema de
Planejamento e Orçamento Federal - SPOF, o que
inclui suas estruturas
(MPOG, SOF, SPI, Setoriais), seus processos e
as atribuições da carreira de planejamento e
orçamento. Entendemos
que este é um momento
adequado para isso e
contamos com a participação de todos.
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Esta também é uma
forma democrática de
construirmos coletivamente uma visão da carreira que possa
ser traduzida em propostas concretas e com legitimidade
para serem defendidas como sendo do interesse da categoria.
Desta forma, convidamos todos a colaborarem na formulação
de propostas sobre: i) o funcionamento da SOF, SPI e Setoriais; e ii) atribuições e denominação da carreira. A ideia é
que tais propostas sejam debatidas no congresso da carreira
em outubro. Caso queira participar, envie um e-mail presidencia@assecor.org.br ou ligue para 3274-3132.
A ASSECOR reforçou formalmente em julho a solicitação feita
à SOF e à SPI para participar na elaboração da portaria que
tratará da mobilidade da carreira. Para isso, havia apresentado, no final do ano passado, uma lista de princípios e diretrizes que deveriam orientar a regulamentação de mobilidade da
carreira. Infelizmente esse assunto não tem sido priorizado
pelas secretarias, embora a SEGEP tenha regulamentado de
forma polêmica a mobilidade dos gestores e já esteja com
uma minuta de portaria que tratará da mobilidade da carreira
de planejamento e orçamento. Continuamos tentando abrir
esse espaço de participação.
As reuniões da diretoria executiva da ASSECOR acontecem regularmente na primeira quinta-feira de cada mês e são abertas à participação de qualquer associado. Iniciam às 18h00
e terminam às 20h00, sempre há um bom lanche e o clima é
muito amigável. Entre em contato (pelo e-mail presidencia@
assecor.org.br ou pelo tel. 3274-3132) para receber a pauta
da próxima reunião e confirme sua presença!

Eduardo Rodrigues
Presidente ASSECOR
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Secretária de Orçamento
Federal pede exoneração
À frente da Secretaria de Orçamento Federal desde 2007, a secretária
Célia Correa anunciou no dia 25 de julho, seu pedido de exoneração do
cargo e sua aposentadoria. O comunicado foi feito ao corpo técnico da
SOF no auditório da Secretaria. Visivelmente emocionada, expôs que a
difícil decisão foi tomada por sentir-se física e emocionalmente esgotada.
O pedido de exoneração é irrevogável. Entretanto, a pedido do Governo,
a secretária concordou em supervisionar o fechamento do Projeto de
Lei Orçamentária de 2014, que será enviado ao Legislativo até 31 de
agosto.
A ASSECOR se solidariza com a decisão da secretária e lhe dá os parabéns pela forma especial de liderança, capaz de combinar inteligência
e sensibilidade para mobilizar toda a equipe, levando ao reconhecido
aperfeiçoamento do processo de elaboração e gestão do orçamento
federal.

Já enviou sua foto 3x4 para receber a carteirinha da ASSECOR?
A ASSECOR lançará, em breve, uma carteira
para os associados com o objetivo de facilitar
a utilização dos benefícios como convênio e
atendimentos no consultório odontológico.
Para isso, é preciso que os dados estejam
atualizados, além disso, a associação solicita
que os associados enviem uma foto 3x4 para
que seja elaborada esta carteirinha. A foto
poderá ser entregue na sede da ASSECOR no
endereço SEPN qD. 509 Edifício Isis 1º andar
- sala 114 CEP: 70750-504 ou então, enviada
para o e-mail comunicacao@assecor.org.br.

3x4

ASSECOR convida
associados para o
Baile da Primavera
O Baile da Primavera da ASSECOR será promovido no dia
27 de setembro no Clube da Engenharia e pretende superar
as expectativas. O momento de confraternização reunirá
associados e familiares para desfrutarem da noite agradável
com muita música e alegria.
O objetivo do evento é gerar um momento de integração e
confraternização entre os integrantes da carreira com um
buffet especial, além de uma decoração inspirada no tema
do baile, com arranjos que remetem à temporada das flores.
O Baile da Primavera é uma tradição da ASSECOR, consagrada
como uma festa especial para os filiados e toda a diretoria
da Associação. Esta edição manterá a qualidade dos anos
anteriores e os associados poderão esperar mais novidades e
surpresas.

Audiência discute diálogo
entre governo e sociedade na
elaboração do orçamento
O presidente da ASSECOR, Eduardo
Rodrigues, participou no dia 9 de
julho da Audiência Pública: Diálogos
Governo-Sociedade, no Auditório
do Anexo do Palácio do Planalto. A
discussão aconteceu em torno da
promoção do diálogo entre Governo
e sociedade civil sobre a construção
do Projeto de Lei Orçamentário de
2014.
A audiência recebeu como
contribuição o relatório de um
grupo de discussão PLOA-2014.
O documento analisou as ações
orçamentárias do governo federal
com a intenção de fortalecer a
participação social no planejamento
e orçamento público. O grupo de

discussão teve início por meio de um
grupo virtual do qual participaram
117 inscritos, representando
conselhos nacionais e entidades
da sociedade civil, resultando
na elaboração de 47 propostas
direcionadas a 17 Ministérios.
Durante o evento foram montados
grupos de trabalho com a intenção
de chegar a relatórios que
definissem maior participação da
sociedade no processo orçamentário.
Será ainda, elaborado um só
documento de contribuição para que
o diálogo evolua e esta elaboração
se torne facilitada para a sociedade.
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