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SUSPENSÃO DA PORTARIA 
10.314 de 10.1.2019 

 
 

 NÃO À REDUÇÃO DOS SALÁRIOS 
 NÃO À QUEBRA DE ACORDOS 

(Artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV Da CF) 

 

PRIORIZAR A AGENDA INTERNA 

1. Abrir a campanha negocial com documento subscrito pelos servidores ao Presidente do Banco Central 

pela suspensão da Portaria 10.314 de 10.01.2019 bem como requerer do BC informações precisas das 

receitas e despesas do Programa para se aprofundar na avaliação dos custos, identificação dos fatores de 

déficit e eventuais providências a serem adotadas;  

2. Promover ampla campanha de esclarecimento aos servidores sobre os impactos da Portaria (recursos 

orçamentários e de contribuições); competência da gestão e responsabilidade dos participantes; incidência 

nos salários, aumento da contribuição previdenciária, efeitos da EC 95 a partir de 2019, medida 

administrativa x limites da Lei; e 

3. Ampliar o debate com a participação de filiados na reunião do Conselho Nacional em SP, nos dias 23 e 

24.02: não houve manifestação de interesse entre os presentes.   

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ELEIÇÕES DO SINAL PARA O BIÊNIO 2019/21:  
 

a) Eleição da Comissão Eleitoral Regional: foram eleitos 3 filiados que deverão conduzir o processo 

eleitoral Regional em BH e participar da Comissão Eleitoral Nacional: Cláudio de O. Lacerda - 

claudio.lacerda@bcb.gov.br; Frederico Augusto Veloso Torres - frederico.torres@bcb.gov.br; Rodrigo 

Jose Franco Silva rodrigo.franco@bcb.gov.br; 

b) Regimento Interno do Processo Eleitoral (Calendário, competências e atribuições da Comissão 

Eleitoral): A Comissão eleita, investida no Ato, ficou autorizada a promover ajustes na minuta do 

Regimento divulgada a fim de que seja referendada em 2ª. Sessão, a ser convocada oportunamente.   

Por fim, a Plenária acatou o encaminhamento de suspender a Sessão e passar à segunda ordem do dia: 

Pauta emergencial do PASBC, Edital de 05.02.   
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