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No dia 27 de setembro (sexta-feira), 
às 22h30, será realizado o tradicional 
Baile da Primavera da ASSECOR. A sétima 
edição do evento reunirá analistas e 
técnicos de planejamento e orçamento no 
Clube de Engenharia, localizado no Setor 
de Clubes Sul, ao lado do shopping Pier 
21. Será um momento de confraternização 
ao som da banda DF Music e com um 
jantar , com bebidas, servido pelo Buffet 
Paladar. 

O repertório de músicas que irá embalar a 
noite será variado, desde os anos 60 até 

músicas atuais. Para sugerir algumas músicas para a festa, basta enviar 
para o e-mail comunicacao@assecor.org.br. 

Cada associado tem direito a um convidado. Para quem desejar mais 
convites, será feita a venda pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais). 
Os interessados em comprar ingressos adicionais deverão efetuar 
depósito identificado na conta da ASSECOR (Caixa Econômica Federal 
– Agência 0863 – Operação 003 – Conta Corrente 300150 – CNPJ 
ASSECOR 03.657.095-0001/09). É necessário enviar o comprovante de 
depósito para o e-mail secretaria@assecor.org.br. Destacamos que não 
é permitida a participação de menores de 18 anos. 

Faça sua inscrição com antecedência. O prazo limite é o dia 20 de 
setembro, pois os convites são nominais e intransferíveis.  

Participe do 

70ºº Baile da Primavera



Caros,

Nos dias 24 e 25 de outu-
bro realizaremos a edição 
2013 do Seminário da 
ASSECOR. O evento está 
se tornando uma tradição 
e é de interesse não só da 
Carreira do Planejamento e 
Orçamento como também 
de profissionais que atuam 
na área ou pesquisadores. 
Esperamos consolidar este 
espaço como um fórum pri-
vilegiado para realização 
de debates sobre planeja-
mento e orçamento público, além de capacitar os servidores 
da carreira.

Neste ano, o Seminário tratará do funcionamento do Sistema 
de Planejamento e Orçamento Federal – SPOF. Ao final destes 
dois dias de reflexão, construiremos um documento que tra-
duzirá a visão dos participantes sobre como o SPOF deveria 
ser reformado e como deve ser a gestão da carreira. Esse 
Seminário tratará de interesses mais específicos e imediatos 
da carreira, precisamos da sua participação. Inscreva-se já e 
não deixe de participar dos debates.

Tornamos público o Manifesto da Carreira de Planejamento 
e Orçamento sobre os grandes atos de protesto iniciados em 
junho. A carta foi explicita o apoio da carreira de planeja-
mento e orçamento à luta por uma democracia de fato, que 
viabilize a participação do povo e a responsabilização de 
seus representantes. Uma reforma política que limite a influ-
ência do poder econômico sobre o resultado das eleições só 
acontecerá pela força do povo. O planejamento com partici-
pação, o controle e a transparência das ações governamen-
tais, instrumentalizados no orçamento público, são essenciais 
para se garantir a Soberania, que é do povo. Quem controla o 
orçamento, controla o poder.
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No dia 23 de agosto foi realizado, na Secretaria de Orçamento 
Federal - SOF, o lançamento oficial do novo número da Revista 
Brasileira de Planejamento e Orçamento - RBPO. O presidente da 
ASSECOR, Eduardo Rodrigues, e o diretor da Associação e editor 
da revista, Márcio Gimene, participaram do evento que reuniu 
ainda servidores de diversas áreas do planejamento e orçamento.

De acordo com Gimene, a RBPO já tem se consagrado com um 
importanteespaço de divulgação de trabalhos da área de plane-
jamento e orçamento. O acesso à revista pode ser feito pelo site 
da Associação - http://www.assecor.org.br/index.php/rbpo/vol-
3-numero-1-2013/. Esta edição do periódico traz artigos sobre 
participação social nos planos plurianuais do governo federal, 
além da estratégia de desenvolvimento do governo brasileiro no 
período 2004–2011 e o monitoramento de agendas estratégicas 
no PPA 2012-2015. 

Aproveitando a oportunidade, o escritor 
e APO-TI, César Augusto Oliveira, lan-
çou duas obras com os títulos Ventos 
do deserto e A Conspiração do Tempo. O 
primeiro livro conta a estória de paixão 
entre homem e mulher ambientada no 
século VIII, Oriente Médio. E o segun-
do trata a respeito de uma organização 
terrorista do século XXV desenvolve uma 
máquina do tempo e planeja alterar o 
passado para que a humanidade não des-
trua sua natureza. Os presentes puderam 
adquirir as obras com autor e tiveram 
seus livros autografados.

Lançamento da nova edição da 

Revista Brasileira de Planejamento e 

Orçamento
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REFORMA POLÍTICA: 
Carreiras de Estado 
se mobilizam em 
torno do tema

O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas 
de Estado (Fonacate), que congrega 26 entidades 
representativas de 180 mil servidores públicos de 
carreiras federais, estaduais, e municipais, lançou uma 
proposta para a reforma política brasileira durante a 
realização do seminário “O Papel das Carreiras de Estado 
na Reforma Política”, no Auditório Nereu Ramos da 
Câmara dos Deputados, no dia 7 de agosto.

A proposta apresentada pelo presidente do Fonacate, 
Roberto Kupski, é composta de cinco pontos que 
abrangem o financiamento de campanha, o sistema 
eleitoral, transparência na prestação de contas de 
campanha, fidelidade partidária e, por fim, a abolição da 
obrigatoriedade do voto. Kupski destacou a importância 

das carreiras de Estado nesta tarefa de trazer ainda mais 
para a pauta do Congresso as discussões a respeito da 
reforma política.

A primeira palestra da tarde, “Clientelismo no Brasil 
Contemporâneo”, foi proferida pelo professor da 
Universidade da Califórnia, em San Diego, Simeon 
Nichter, e pelo juiz de Direito Márlon Reis. O painel 
“Transparência, controle social e combate à corrupção”, 
realizado em seguida, teve como palestrante o cientista 
político Roberto Pires e o secretário de Controle Interno 
da Presidência da República, Jerri Eddie Xavier Coelho, 
tendo como presidente da mesa Simone Fagá, da Unafe. 
A última palestra do dia foi com o deputado João Dado 
sobre “Instituições Públicas e Reforma Política”.

O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), em 
parceria com a Open Knowledge Foundation Brasil, 
lançou no dia 20 de agosto, o portal Orçamento ao seu 
Alcance - http://orcamento.inesc.org.br/2013. O Inesc é 
uma entidade que elencou o orçamento público como um 
instrumento estratégico para a análise e o controle social 
das políticas públicas e tem como objetivo facilitar, por 
meio deste portal, o acesso dos cidadãos e organizações 
da sociedade civil aos dados do orçamento federal.

A novidade do Orçamento ao seu Alcance é união de uma 
grande quantidade de dados orçamentários (extraídos do 
SIGA Brasil - http://www12.senado.gov.br/orcamento/
sigabrasil/) com o Opensending -  http://openspending.
org/- ferramenta de visualização de dados que traduz 
as informações de maneira mais simplificada e pode 
ser utilizada de forma livre e gratuita. A página traz 

informações atualizadas e mensais sobre o desembolso 
financeiro dos ministérios e demais órgãos federais, 
o que permitirá um acompanhamento do desempenho 
desses órgãos ao longo do ano, assim como comparações 
entre o volume de recursos disponíveis para cada órgão.

Para acessar os dados, basta aos visitantes fazer consulta 
com o nome do órgão desejado na barra de pesquisa 
e a ferramenta abrirá uma página com informações 
sobre orçamento autorizado, pagamentos e orçamento 
não executado daquele órgão. Ao visitante também 
será disponibilizado a o pagamento mensal, a natureza 
das despesas do órgão e a distribuição por unidade 
orçamentária. No site, o internauta também poderá 
dirimir suas principais dúvidas sobre orçamento, tributos 
e participação popular.
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