
SINDICONTAS/PR
EM AÇÃO

O ano de 2016 começou ativo e com grandes 
perspectivas para a classe dos servidores do 
TCE-/PR. Após as últimas conquistas, como 

auxílio-alimentação, revisão geral anual, pagamen-
to da URV, pagamento de licença e férias em pecú-
nia, entre outras, uma nova luta ganha corpo em 
todo o Brasil: a efetiva independência da Auditoria. 

Em Curitiba, o Sindicontas/PR assumiu também essa 
como a principal bandeira da atual gestão. “O reconhe-
cimento da nossa classe somente virá na medida me-
recida a partir do momento em que a sociedade e as 
instituições, inclusive o próprio TCE/PR, reconheçam 
que para além dos conselheiros e dos procuradores, há 
um exército de servidores dedicados e que somos 
nós os responsáveis diretos por identificar ilicitu-
des no gasto do dinheiro público”, enfatiza o presi
dente do Sindicontas/PR, Luiz Tadeu Grossi Fernandes.

Os desafios no Paraná e como 
enfrentá-los 
Mudar as estruturas de poder e a organiza-
ção de instituições nunca é um caminho fá-
cil. Contudo, são justamente os caminhos 
difíceis os que devem ser percorridos, quando o ob-
jetivo é trazer melhorias para um grupo da sociedade.

O presidente do Sindicontas/PR afirma que o prin-
cipal elemento para levar essa luta adiante e ga-
rantir maiores conquistas à classe é a estruturação 
do sindicato. “Os servidores do TCE-PR precisam 
de um sindicato forte para poder representá-los e 
isso só se consegue com a arrecadação necessária 
e com a contribuição de todos”, destaca Fernandes.   

Em discurso de posse, presidente do Sindicontas-PR falou sobre a importância de se conquistar uma Carreira Nacional de Auditoria e de se estabele-
cer a independência entre as três funções exercidas nos Tribunais de Contas.
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Vamos juntos pela independência da 
Auditoria e pela Carreira Nacional
Luta unificada em todo o país 
ganha em Curitiba expoente de 
atuação sindical

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS SERVIDORES DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 



“Sindicato forte é a garantia da 
defesa dos interesses da nossa 
classe”, Luiz Tadeu Fernandes
Projeto de estruturação do Sindicontas/PR traz melhorias na 
assessoria jurídica, comunicação e serviços prestados aos 
servidores do TCE/PR

O Sindicontas-PR passa por um processo de estru-
turação que prevê melhorias nas áreas jurídica, 

de comunicação, serviços e estrutura interna. São os 
caminhos delineados pela Diretoria para enfrentar a 
crescente pressão sobre os Tribunais de Contas e se-
guir em busca dos benefícios dos servidores do TCE/PR. 

“Trata-se do caminho natural e necessário para que pos-
samos atender às demandas dos colegas. Sindicato forte 
é a garantia dos interesses da nossa classe”, afirma o pre-
sidente do Sindicontas-PR, Luiz Tadeu Grossi Fernandes.

Segundo análise da Federação Nacional dos Servidores 
dos Tribunais de Contas (FENASTC), o Brasil vive nesse mo-
mento uma grave crise econômica e uma profunda crise 

de moralidade pública. Dessa forma, a crise econômica 
começa a atingir os orçamentos dos Tribunais de Contas 
com danos efetivos às conquistas históricas dos traba-
lhadores. Já a crise de moralidade pública nos remete ao 
consenso nacional que exige um combate à corrupção. 

“O combate à corrupção exige um controle interno in-
dependente e um controle externo eficaz. Daí a neces-
sidade de transformarmos os Tribunais de Contas resga-
tando o papel dos servidores e do trabalho técnico. O 
caminho para fazermos isso é aumentarmos o grau 
de organização dos servidores e ampliarmos nos-
sa relação com a sociedade. Nesse sentido a constru-
ção material das entidades torna-se fator determinan-
te”, enfatiza o presidente da FENASTC, Amauri Perusso.

O que todos nós ganhamos

Compareça à Assembleia no dia 23 de março, às 17h30, no auditório do TCE-PR. 
Venha fazer parte da construção de um novo patamar de representatividade do nosso sindicato! 

1. Viabilidade de encampar campanhas nacionais e de maior porte

2. Mais estrutura para organizar nossas lutas internas

3. Possibilidade de ações de repercussão social

4. Mais força para pleitear benefícios à categoria

5. Melhores serviços disponíveis a associados e servidores

6. Possibilidade de real crescimento do patrimônio do Sindicato

Assessoria jurídica 
de alta qualidade

Equipe de comunica-
ção p/ interagir com 
servidores e sociedade

Serviços qualifica-
dos aos servidores 

Estrutura interna 
maior e próxima 

ao TCE-PR

Aumento da 
arrecadação

O que nosso sindicato precisa para se estruturar?

7. Apoio da sociedade


