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A Assecor iniciou em 2013 
um Grupo de Trabalho com 
a missão de preparar a 
documentação necessária 
para reiniciarmos o processo 
de formalização do nosso 
Sindicato. Além disso, foi 
preparada uma proposta de 
modernização do estatuto. 

Com o objetivo de cumprir as exigências do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), no dia 20 de fevereiro aconteceu a assembleia de 
ratificação de todos os atos relativos à criação do Assecor Sindical.  
Entre os debates, os presentes discutiram e votaram a modernização 
do Estatuto do sindicato. No total, 193 servidores da Carreira do 
Planejamento e Orçamento assinaram a lista de presença da assembleia. 
As contribuições recebidas dos associados entre dezembro e fevereiro 
durante a consulta pública realizada por meio do site da Assecor foram 
debatidas. As advogadas Júlia Pauro e Liliana Coutinho, representantes 
do escritório Torreão Braz Advogados, fizeram esclarecimentos e 
sanaram dúvidas dos presentes. 

Confira o texto do Estatuto na íntegra no site www.assecor.org.br.



Caros,

A União das Carreiras de 
Estado – UCE, da qual a 
Assecor é ativa integran-
te, retomou os trabalhos. 
Estamos elaborando a 
pauta de reivindicações 
para 2014 que, apesar 
das eleições e de Copa 
do Mundo, deverá ser 
um ano de mobilização 
dos servidores públicos. 
Até porque em 2015, 
primeiro ano de um novo 
governo, muito prova-
velmente não haverá 
negociação.

As perdas inflacioná-
rias acumulam 26,5% desde 2008, considerando o IPCA. As 
carreiras de estado, em especial a nossa, estão sendo pau-
latinamente debilitadas. Precisamos nos unir para exigir o 
fortalecimento e profissionalização do serviço público e a 
eliminação de indicações políticas para cargos técnicos.

Defenderemos também a PEC 555/2006, que prevê a extinção 
da contribuição previdenciária por parte dos aposentados e 
pensionistas do setor público e também a equiparação de 
todos os auxílios e verbas indenizatórias.

Um enfrentamento desse porte não se faz apenas com 
discursos e voluntarismo de dirigentes sindicais. Para que 
consigamos avançar em quaisquer negociações, é necessário 
que a carreira esteja unida, dando sustentação à Assecor, que 
apenas a representa. O Governo acompanha os movimentos 
de todos os sindicatos de servidores federais. Não há espaço 
para amadorismo, blefes e irresponsabilidade. Não desejamos 
enfrentamentos desnecessários, mas temos a certeza que 
nada nos será entregue de mão beijada. Façamos a nossa 
parte então.

No dia 18 de março realizaremos uma Assembleia às 14h na 
SOF com o objetivo de discutir com a carreira quais serão os 
pontos que defenderemos na campanha de 2014. Também co-
locada em votação a substituição do Baile da Primavera por 
encontros mensais e a harmonização do estatuto da Associa-
ção com o do Assecor Sindical, aprovado em 20 de fevereiro.

Contamos com a presença de todos. 
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A ASSECOR participou no dia 12 de fevereiro da primeira 
reunião com os representantes das entidades que integram 
a União das Carreiras de Estado – UCE que discutiu a pauta 
reivindicatória de 2014. A prioridade é a melhoria dos serviços 
prestados para a sociedade, pois há consenso quanto às 
deficiências decorrentes da carência de pessoal e da falta de 
investimentos em vários órgãos. 

Este primeiro encontro teve como objetivo reafirmar a 
aliança, definir a pauta prioritária e o cronograma de ações 
conjuntas. As entidades reconheceram que este é um ano 
legislativo mais curto devido aos eventos programados, 
como a Copa do Mundo e as eleições. Mas o grupo conta 
que ainda há oportunidades para que se possa apresentar 
que as Carreiras de Estado têm a capacidade de melhorar a 
qualidade da prestação do serviço público.

O presidente da ASSECOR, Eduardo Rodrigues, destacou que 
a importância do grupo trabalhar em conjunto, pois assim, 
a legitimidade junto ao Governo se torna maior. Além disso, 
é preciso ter atenção para que os trabalhos não sejam feitos 
de forma partidária.

Nos dias 19 e 26 de fevereiro foram realizadas 
novas reuniões com o objetivo de definir a pauta 
de reivindicações. Entre os itens estão a PEC 555, a 
recomposição de cargos e a defasagem dos salários dos 
servidores. No dia 18 de março será realizada, Assembleia 
Geral com a intenção de apresentar de forma clara 
cada item objeto das mobilizações. A primeira marcha 
está marcada para o dia 19 de março. Contamos com a 
colaboração de todos. 

UCE

Criada em 2012, a União das Carreiras de Estado (UCE) 
foi formada por 21 entidades da Advocacia e Defensoria 
Públicas Federais, Auditoria do Fisco e do Trabalho, 
Delegados e Peritos da Polícia Federal, e do Ciclo de 
Gestão e do Núcleo Financeiro. O grupo mobilizou a 
imprensa e foi decisivo na negociação do segmento na 
Campanha Salarial de 2012.

UCE retoma 
articulação em 2014
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CONVOCAÇÃO
Nos termos do inciso II do art. 20 do Estatuto 
da Assecor e do inciso II do art. 19 do Esta-
tuto do Assecor Sindical, ficam os associados 
CONVOCADOS para a seguinte Assembleia Geral 
Extraordinária:

Data: 18/03/2014 (terça-feira)

Horário:  14h00 (primeira convocação); 
14h30 (segunda convocação)

Local:  Auditório da Secretaria de Orçamento 
Federal

Pauta:
1.  Aprovação da ata da última assembleia (dis-

ponível em www.assecor.org.br);

2.  Definição das diretrizes e da estratégia para 
a atuação da Assecor / Assecor Sindical na 
defesa de direitos e atuação no âmbito da 
União de Carreiras de Estado e do Ciclo de 
Gestão em 2014;

3.  Alteração do Estatuto da Assecor, tornando-
-o idêntico ao do Assecor Sindical, aprova-
do em 20/02/2014. Minuta disponível em 
www.assecor.org.br;

4.  Substituição da Festa de Setembro por en-
contros mensais da carreira.

Por favor, ajude a divulgar a assembleia pelos 
canais que estiverem ao seu alcance

Brasília, 07 de março de 2014 
 

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 
Presidente da ASSECOR
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Edição 2014 do Seminário da 
Assecor já está sendo preparado

Informativo Eletrônico  
será enviado mensalmente

A ASSECOR envia semanalmente desde 2011, aos associados 
cadastrados para recebê-lo, um informativo eletrônico com as 
principais ações e trabalho realizados pela Associação. 

Informamos que a partir desta semana o informativo será 
enviado mensalmente. As convocações para Assembleias, 
entre outras informações, poderão ser enviadas 
esporadicamente por e-mail ou via SMS no seu celular. 

Caso você ainda não seja cadastrado para receber o 
informativo e gostaria de saber as informações da 
Associação em seu e-mail pedimos que envie sua 
solicitação para comunicacao@assecor.org.br

A Assecor tem preparado durante os últimos anos um evento com o 
objetivo de discutir assuntos relativos e importantes para a carreira do 
Planejamento e Orçamento. Neste ano, a discussão acontecerá em torno do 
Sistema Nacional de Planejamento e entre os assuntos estão a repartição 
de recursos entre os entes federados – como fortalecer os governos 
estaduais e municipais. O Seminário será realizado no dia 3 de junho 
(terça-feira) na Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – 
CNTC (AV W5 - SGAS, 902, Bloco C) .


