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APRESENTAÇÃO

É com satisfação que apresentamos os candidatos à Diretoria 
Executiva Nacional pela Chapa 1 - Unidade, Experiência e Ação 
e as suas propostas de gestão para o triênio 2018/2020. A com-

posição traz equilíbrio entre CGU e STN, com um dirigente liberado 
por órgão. Compõe-se de Auditores e Técnicos, ativos e aposentados, 
e valoriza a presença da mulher. Contempla, assim, os diversos seg-
mentos da carreira.

Mas não basta fazer propostas. É necessário concretizá-las. E nis-
to temos experiência. Logo, além de apontar em que precisamos 
avançar, relatamos neste documento o que já foi realizado. A Lei nº 
13.327/2016, que alterou a nomenclatura de Analista para Auditor Fe-
deral de Finanças e Controle, e definiu as atribuições dos cargos de 
AFFC e TFFC, por exemplo, é fruto do nosso esforço e dedicação à 
frente do Sindicato. Assim como o resultado positivo alcançado nas 
campanhas salariais de 2012 e 2015, mesmo em meio a uma conjuntu-
ra econômico-fiscal bastante adversa.

Destacamos, também, nossa atuação nas grandes mobilizações em de-
fesa da CGU, o trabalho em defesa do corpo técnico da STN, com amplo 
espaço na mídia e a regulamentação do teletrabalho na CGU, dentre 
outras realizações. Quanto à articulação interinstitucional, construí-
mos uma interlocução de alto nível com a Administração Pública, con-
solidamos parcerias com outros sindicatos e intensificamos o trabalho 
parlamentar. Hoje, estamos à frente do mais importante fórum das 
carreiras de Estado, o Fonacate.

Em nossa gestão, elevamos o nome do Unacon Sindical, que agora é 
nacionalmente reconhecido e respeitado. Em síntese, adquirimos ex-
periência para avançar, ainda mais, na luta em defesa da carreira de 
Finanças e Controle.

No dia 23 de novembro, vote em quem faz!
VOTE CHAPA 1 – UNIDADE, EXPERIÊNCIA E AÇÃO!

Boa leitura!
Rudinei Marques
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SECRETÁRIO EXECUTIVO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA/LIBERAÇÃO

Bráulio Santiago 
Cerqueira 
AFFC/STN (Ativo)

Mestre em Economia

Auditor Federal de Finanças e 
Controle (desde 2006). Foi professor 
universitário. Como AFFC, além 
da atuação na dívida publica e no 
planejamento fiscal da STN, trabalhou 
na Secretaria de Política Econômica, 
na assessoria do Ministro da Fazenda e 
no Ministério do Planejamento.
Experiência político-sindical: 
Representante dos servidores da STN 
no Comitê da Capacitação do Tesouro 
Nacional (2009-2010).

PRESIDENTE COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA/LIBERAÇÃO

Rudinei Marques 
AFFC/CGU (Ativo)

Doutor em Filosofia, Mestre 
em Filosofia, Especialista 

em Contabilidade, Auditoria e 
Finanças Governamentais, Bacharel 

e Licenciado em Filosofia, Bacharel 
em Ciências Contábeis, Graduado em 

Processamento de Dados.
Auditor Federal de Finanças e Controle 
(desde 2002).

Experiência político-sindical: presidente 
do UNACON Sindical (2011-2017); 
vice-presidente da Pública – Central 
do Servidor (2016-2017); presidente 
do Fórum das Carreiras de Estado – 
Fonacate (2016-2017); secretário-geral 
do Fonacate (2013-2015); idealizador da 
União das Carreiras de Estado – UCE 
(2012); dirigente sindical no Sindireceita 
(1997-2002); dirigente sindical na 
UFRGS (1988-1990).

COMPOSIÇÃO

VICE-PRESIDENTE
Daniel Lara 
TFFC/CGU (Ativo)

Mestre em Ciências Florestais

Técnico Federal de Finanças e Controle 
(desde 1995). Atualmente, ocupa o 
cargo de Corregedor do Ministério da 
Integração Nacional.
Experiência político-sindical: 
Secretário Executivo do UNACON 
Sindical (2011-2017).
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DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Frederico Calos 
Janz (Carlão) 
TFFC/CGU (Aposentado)

Técnico em Secretariado 
Executivo

Técnico Federal de Finanças e Controle (desde 1987). 
Atuou na Coordenação Geral de Operações Especiais 
da CGU (2007-2017).
Experiência político-sindical: Delegado Sindical do 
Distrito Federal (2011-2017). Destaque na atuação 
em defesa da revitalização do cargo de TFFC e nos 
movimentos em defesa da CGU 2015 e 2016.

DIRETOR DE FINANÇAS
Arivaldo 
Sampaio (Ari) 
AFFC/STN (Aposentado)

Bacharel em Educação 
Física

Auditor Federal de Finanças e Controle (desde 1988). 
Atuou nas gerencias Orçamentária, Financeira e de 
Recursos Humanos da STN.
Experiência político-sindical: Delegado Sindical do 
Distrito Federal (2011-2017). É um dos fundadores 
da Unacon (associação) e do Sinatefic (hoje Unacon 
Sindical).

DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Roberto Kodama 
AFFC/CGU (Ativo)

Mestrando em Direito, 
pós-graduado em Ética 

Pública, Transparência e 
Combate à Corrupção.

Auditor Federal de Finanças e Controle (desde 2004). 
Membro da equipe do Portal da Transparência (2004-
2017).
Experiência político-sindical: Diretor de Assuntos 
Jurídicos do Sindicato (2011-2017); Secretário 
da União Interamericana de Trabalhadores de 
Organismos de Controle (desde 2014).

DIRETORA DE FILIADOS
Roberta Holder 
AFFC/CGU (Ativo)

Bacharel em Jornalismo, 
pós-graduada em 

Comunicação Política no 
Legislativo.

Auditora Federal de Finanças e Controle (desde 2012). 
Atua na Assessoria de Comunicação da CGU.
Experiência político-sindical: participou ativamente 
dos movimentos em defesa da Controladoria-Geral 
da União em 2015 e 2016.
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I. PAUTA PRIORITÁRIA DA CARREIRA DE 
FINANÇAS E CONTROLE
1. Atuar em todas as frentes contra a suspensão das 

parcelas de reajuste previstas para janeiro de 2018 e 
janeiro de 2019, e contra o aumento da contribuição 
previdenciária de 11% para 14%.

O que já fizemos: notificamos extrajudicialmente 
o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão (MP) quanto à ilegalidade da suspensão. 
Comunicamos à SGP/MP, em reunião no dia 30 de 
agosto, que não aceitaremos o descumprimento 
da Lei 13.327/2016. Realizamos protesto nacional, 
em conjunto com carreiras de Estado, no dia 30 de 
agosto. Lançamos vídeo de protesto das carreiras 
de Estado e campanha no Facebook no dia 31 de 
agosto. Lançamos a campanha “Destruir o serviço 
público é atacar o cidadão” na GloboNews. O VT teve 
128 inserções, entre 6 de setembro e 12 de outubro. 
Estamos preparando outra campanha de mídia, a 
ser veiculada em televisão, nos meses de outubro e 
novembro, mostrando como os servidores públicos 
podem auxiliar o país a sair da crise e retomar o 
caminho do desenvolvimento.
O que falta fazer: articular a luta conjunta dos 
servidores públicos contra as medidas anunciadas. 
A partir do envio dos projetos de lei e da medida 
provisória ao Legislativo, atuar em bloco para 
derrotar o governo no Congresso. Discutir teses 
jurídicas e propor ações judiciais para manter os 
acordos firmados e evitar o confisco decorrente da 
majoração da contribuição previdenciária.

2. Atuar, em conjunto com outras carreiras de Estado, 
contra o rebaixamento das tabelas salariais deste 
segmento, anunciada pelo governo na chamada 
“reestruturação das carreiras” do Executivo.

O que já fizemos: apresentamos à SGP/MP, em 
reunião no dia 30 de agosto, estudos que indicam 
a elevada idade média de ingresso em nossa 
carreira, o que ocorre depois de outras experiências 
profissionais, mostramos como atividades correlatas 
no setor privado estão com salários próximos 
aos nossos e, por fim, comunicamos que não 
aceitaremos o aviltamento das tabelas. Iniciamos 
articulação com as demais carreiras de Estado 
interessadas, a fim de criar um bloco de resistência e 
atuação no Congresso Nacional. Levamos o assunto 
ao ministro da CGU e ao secretário-adjunto da STN, 
a fim de buscarmos apoio institucional dos órgãos 
supervisores da carreira.

O que falta fazer: iniciar uma ofensiva no Congresso 
Nacional, tão logo o projeto de lei seja enviado ao 
Legislativo, visando esclarecer os parlamentares 
quanto aos prejuízos da medida. Intensificar a 
mobilização das carreiras de Estado atingidas, 
com campanhas permanentes de esclarecimento à 
sociedade. Reforçar a interlocução com o governo 
federal, a fim de evitar a adoção da medida, 
demonstrando que o rebaixamento das tabelas traria 
desprestígio e enfraquecimento às carreiras de Estado.

3. Buscar a regulamentação do artigo 247 de Constituição 
Federal, conferindo maiores garantias às carreiras de 
Estado, em face de projetos de lei que tratam de demissão 
por insuficiência de desempenho (PLS 116/2017 e PL 
248/1998) e de demissão em decorrência do § 4º art. 169 
da CF, que remete à LRF.

O que já fizemos: levamos o assunto à consideração 
do Fórum das Carreiras de Estado e contratamos, 
em parceria com o Fórum, renomado jurista para 
a elaboração de estudo visando regulamentar o 
texto constitucional. Realizamos cinco encontros 
(dois em Porto Alegre e três em Brasília) com o 
jurista contratado, a fim de definir as linhas gerais 
do projeto. O parecer está concluído. Realizamos 
reunião com a SGP/MP, em 13/07/17, para tratar do 
tema. Realizamos reuniões, em 03/08/17 e 14/09/17, e 
debate em televisão (29/08/17) com o senador Lasier 
Martins (PSD/RS), relator do PLS 116/2017, a quem 
apresentamos parecer jurídico apontando ilegalidades 
e inconstitucionalidades no projeto; em razão disso, já 
foram feitas alterações no texto original, de autoria da 
senadora Maria do Carmo (DEM/SE).
O que falta fazer: realizar audiências públicas 
na Câmara e no Senado, visando sensibilizar 
os parlamentares para a importância da 
regulamentação do art. 247 da CF. Visitar, em 
conjunto com as carreiras de Estado, autoridades 
governamentais, a fim de ressaltar a oportunidade 
da regulamentação do texto constitucional. 
Em paralelo, combater os projetos que tratam 
de demissão de servidores estáveis, seja por 
insuficiência de desempenho, seja em face da 
LRF, buscando maiores garantias para as carreiras 
de Estado exercerem suas atribuições com 
independência funcional.

4. Trabalhar pela definição em lei das prerrogativas 
exclusivas dos cargos de AFFC e TFFC.

O que já fizemos: inscrevemos em lei, a partir da 
negociação salarial de 2015, de forma ampla, as 

DIRETRIZES PARA ATUAÇÃO DA GESTÃO 2018/2020



www.chapa1unacon.com.br | 7

atribuições dos Auditores e Técnicos Federais de 
Finanças e Controle.
O que falta fazer: definir quais dessas atribuições são 
privativas dos cargos, a fim de fortalecer a carreira. 
Esse trabalho deverá ser feito, primeiramente, junto 
aos órgãos supervisores da Carreira de Finanças 
e Controle e, depois disso, com o Ministério do 
Planejamento e a Casa Civil.

5. Revitalizar o cargo de TFFC, com novos concursos, 
ingresso com Nível Superior e melhoria da correlação 
remuneratória com o AFFC.

O que já fizemos: defendemos e aprovamos a 
revitalização do cargo de TFFC, no último Congresso 
da carreira (II CONACON). Realizamos, em abril de 
2014, encontro nacional de Técnicos, com reuniões 
na CGU e na STN, para construir alternativas ao 
fortalecimento do cargo. Conseguimos que a CGU 
elaborasse nota técnica para demonstrar a urgência 
de concurso para o cargo. Da mesma forma, que 
a STN voltasse atrás na sua intenção de não mais 
realizar concursos para Técnico. Firmamos o 
Termo de Acordo 25/2015, com a definição em lei 
das atribuições e a exigência do Nível Superior, 
aprovados na Câmara e no Senado, na tramitação do 
Projeto de Lei 4254/2015 (com veto posterior do NS, 
na sanção Lei 13.327/2016).
O que falta fazer: cobrar a realização urgente de 
concurso público para o cargo de TFFC. Melhorar 
a correlação remuneratória com o AFFC. Exigir 
o cumprimento do Termo de Acordo 25/2015, em 
relação ao Nível Superior. Buscar a regulamentação 
das atribuições da Lei 13.327/2016.

6. Articular com a gestão de recursos humanos da CGU e 
da STN a realização de concursos para o cargo de AFFC. 
Aprofundar estudos relativos ao impacto de novas 
aposentadorias no cargo.

O que já fizemos: cobramos a realização de concursos 
dos órgãos supervisores. Realizamos campanhas de 
mídia denunciando, em especial no caso da CGU, 
a carência de pessoal. Levamos o assunto para a 
imprensa. Atuamos firmemente no Congresso 
Nacional e junto à Administração, para a chamada 
dos excedentes nos últimos concursos da CGU e da 
STN. No caso dos aprovados no concurso para AFFC 
da CGU, em 2012 realizamos diversas reuniões de 
articulação com os interessados, visitamos mais de 
uma centena de parlamentares em busca de apoio, 
levamos o assunto para as audiências públicas de 
28/05/13 e de 28/05/14, e publicamos impressos e 
lançamos campanha de mídia (Rádio CBN), em defesa 
da convocação dos excedentes. Por fim, em reunião 

com o então Secretário-Executivo da Casa Civil, Valdir 
Moysés Simão, no dia 04/09/14, obtivemos a liberação 
para chamada da última turma de excedentes. No 
caso dos aprovados no concurso para AFFC da STN 
de 2013, realizamos reuniões com os excedentes, 
articulamos encontros com a CODIN/STN e levamos 
as cobranças pela convocação ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
O que falta fazer: intensificar interlocução com os 
órgãos supervisores visando avaliar a necessidade de 
reforçar o quadro de pessoal. Evidenciada a carência 
de servidores no cargo, atuar para a realização de 
concursos, inserir o tema em audiências públicas na 
Câmara e no Senado Federal, e aproveitar os espaços 
de mídia para denunciar a situação.

7. Trabalhar constantemente pela melhoria do patamar 
remuneratório da Carreira de Finanças e Controle.

O que já fizemos: o candidato à presidência da 
Chapa 1 – Unidade, Experiência e Ação, ainda como 
Delegado Sindical do RS, atuou firmemente na 
campanha salarial de 2008, tanto na mobilização da 
carreira, quanto na interlocução com o presidente 
da CTASP à época, o deputado federal Tarcísio 
Zimmermann (PT/RS) e, por intermédio deste, 
com o então secretário da STN, Arno Augustin. 
Coordenamos as carreiras de Estado na luta da 
campanha salarial de 2012, quando o governo 
Dilma Rousseff não pretendia conceder reajustes 
ao segmento e, na ocasião, criamos a União das 
Carreira de Estado – UCE. Estivemos à frente 
da campanha salarial de 2015, quando fechamos 
acordo mais benéfico que a maioria dos servidores 
federais (de 27,9% no subsídio, em quatro parcelas, 
mais a alteração da nomenclatura e a definição em 
lei das atribuições dos cargos e, ainda, a exigência 
de NS para TFFC).
O que falta fazer: consolidar os avanços salariais 
da Carreira de Finanças e Controle, fomentando a 
mobilização interna e a articulação com as demais 
entidades de classe do serviço público.

8. Retomar a mobilização relativa à Reforma da Previdência 
(PEC 287/2016), para garantir a sustentabilidade do 
sistema e minimizar a perda de direitos.

O que já fizemos: denunciamos as falhas da proposta, 
por meio de notas públicas das carreiras de Estado 
(de 09/02, 13/04 e 26/4). Debatemos a PEC 287/2016 
em reuniões com o relator, deputado Arthur Maia 
(PPS/BA), em 29/3, 17/5, e com outros parlamentares. 
Debatemos o tema nas audiências públicas na 
Câmara dos Deputados (11/01, 01/02, 16/02, 04/05) 
e no Senado Federal (21/3, 07/08). O integrante da 
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Chapa 1 – Unidade, Experiência e Ação, o AFFC 
Bráulio Santiago Cerqueira, escreveu cartilha 
sobre a reforma, intitulada “Previdência: excluir 
para crescer ou crescer com inclusão”, lançada 
na Comissão de Direitos Humanos do Senado no 
dia 23/05. Lançamos duas edições especiais do 
Informativo Finanças & Controle, sobre a reforma 
da Previdência. Lançamos campanhas de mídia 
(rádio, televisão e redes sociais) e participamos de 
encontros em todo o país para debater os efeitos 
da reforma sobre a classe trabalhadora e fomentar 
a mobilização social para atenuar os efeitos da 
proposta sobre os servidores públicos.
O que falta fazer: a reforma voltará a tramitar em 
breve, quando teremos que retomar o trabalho 
para atenuar a perda de direitos, em especial para 
os servidores que entraram antes de 2003, que, em 
geral, já estão em regra de transição e têm paridade 
e integralidade garantidos; e para os que entraram 
de 2003 a 2013, para que não sofram o cálculo 
previsto na PEC 287/2016, que considera todas as 
remunerações e salários do período contributivo, 
derrubando a remuneração de aposentadoria. 
Como o assunto afeta todos os trabalhadores da 
iniciativa privada e os servidores públicos, esse 
trabalho precisa ser articulado com outras entidades 
de classe. Esclarecer os interessados que, aliada à 
proposta de elevação da alíquota previdenciária de 
11% para 14%, a redução do valor da aposentadoria 
futura do servidor estimula a fuga para a previdência 
complementar, fragilizando ainda mais o Regime 
Próprio, e ampliando o desajuste fiscal.

9. Aprimorar a política de capacitação de pessoal na CGU e 
na STN.

O que já fizemos: constantemente, cobramos dos 
órgãos supervisores a criação de mecanismos que 
facilitem a utilização da Licença para Capacitação e 
as liberações para programas de pós-graduação.
O que falta fazer: organizar, em parceria com 
entidades de classe do serviço público federal, 
módulos de cursos que se adéquem aos períodos 
de utilização da Licença para Capacitação. Manter 
a cobrança aos órgãos supervisores, para facilitar 
o uso da licença. Intensificar o diálogo com os 
órgãos supervisores, visando facilitar as saídas para 
programas de pós-graduação, com transparência nas 
decisões e participação dos servidores nos processos 
de definição das diretrizes e dos processos seletivos 
para esses cursos.

10.  Implantar na STN e ampliar na CGU as possibilidades e 
o número de servidores em teletrabalho.

O que já fizemos: o teletrabalho na CGU foi conquista 
do Sindicato, a partir de propostas elaboradas pelas 
Regionais do RJ e do RS, que levaram à criação do 
Grupo de Trabalho instituído pela Portaria CGU nº 
893/2014 e, depois, à implantação do mecanismo, por 
meio da Portaria nº 1.242/2015.
O que falta fazer: trabalhar para que a STN implante 
mecanismo semelhante ao já em curso na CGU. Nesta, 
ampliar as possibilidades de atuação em trabalho 
remoto e elevar o percentual possível de adesões.

11. Buscar alteração normativa a fim de garantir a 
exclusividade, a servidor da Carreira de Finanças e 
Controle, na ocupação do cargo de Assessor Especial de 
Controle Interno, de Corregedor Seccional e de Ouvidor nos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

O que já fizemos: proposta nova.
O que falta fazer: buscar interlocução com os 
órgãos supervisores da carreira, a fim de esclarecer 
a Administração quanto à importância e à 
necessidade da medida.

II. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
12. Acompanhar projetos de consolidação e fortalecimento 

institucional da CGU, como lei orgânica, PEC 45/2009 e 
PEC 144/2015.

O que já fizemos: realizamos uma primeira audiência 
pública na Comissão de Legislação Participativa – 
CLP da Câmara dos Deputados, em 28/05/13, quando 
apresentamos o anteprojeto de Lei Orgânica da 
CGU, elaborado pelo órgão em 2009, que passou 
a tramitar como a SUG 93/2013. Em 28/05/14, 
realizamos outra audiência pública na CLP, com a 
participação do Conselho de Delegados Sindicais, 
que estava reunido em Brasília. Em relação à PEC 
45/2009, foi feito um grande trabalho no Senado, 
em parceria com o CONACI, em primeiro lugar, 
para manter a função “ouvidoria” junto ao controle 
interno; depois disso, para desarquivar a proposta e 
levá-la a Plenário. Alguns senadores consideraram 
a proposta inadequada, motivo pelo qual não foi 
levada à votação. A PEC 144/2015, a julgar pelo que 
ocorreu com a PEC 45/2009, está muito extensa, 
e para ter alguma possibilidade de êxito deve ser 
reduzida ao essencial.
O que falta fazer: retomar o trabalho de articulação 
na Câmara e no Senado, a fim de levar adiante o 
esforço pela tramitação das matérias em apreço.

DIRETRIZES PARA ATUAÇÃO DA GESTÃO 2018/2020
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13. Acompanhar projetos de consolidação e fortalecimento 
institucional da STN, assim como outros no âmbito 
da atuação do Tesouro Nacional, a exemplo de 
temas ligados à EC 95/2016 (Teto de Gastos), Leis 
Orçamentárias, LRF, nova lei de finanças, relação do 
Tesouro Nacional e Banco Central e projetos de alteração 
na estrutura organizacional do Ministério da Fazenda e 
do Tesouro (Decretos e Portarias).

O que já fizemos: proposta nova.
O que falta fazer: reforçar o trabalho no Congresso 
Nacional, a fim de acompanhar e promover debates 
nas Comissões e com parlamentares que tratam das 
matérias.

14. Resgatar integralmente a denominação “Controladoria-
Geral da União”.

O que já fizemos: realizamos uma das maiores 
mobilizações da carreira em 2016, a fim de preservar 
a identidade institucional da CGU. Conseguimos 
recuperar a denominação “Controladoria-Geral da 
União”, inicialmente precedida por “Ministério da 
Transparência, Fiscalização e”. Posteriormente, a 
redundância do termo “Fiscalização” foi suprimida.
O que falta fazer: resgatar integralmente a 
denominação original da CGU.

15. No âmbito da STN, promover seminários sobre temas 
econômico-fiscais valorizando a multiplicidade de 
posições técnicas e políticas, trazendo especialistas, por 
exemplo, de organismos multilaterais (CEPAL, OIT, 
FMI...), do IPEA, de Universidades, DIEESE, CNI, IFI do 
Senado, ANFIP, conselhos de economia e contabilidade, e 
de outras entidades.

O que já fizemos: proposta nova.
O que falta fazer: promover os eventos referidos, a 
fim de propiciar o intercâmbio de ideias nas áreas de 
atuação do Tesouro Nacional.

16. Produzir vídeos e organizar eventos institucionais 
para tratar de temas como governança pública, gestão 
de riscos, controles internos, compliance, políticas 
antissuborno, integridade e moralidade pública.

O que já fizemos: proposta nova.
O que falta fazer: utilizar o projeto TV Unacon e 
outros recursos digitais para fomentar eventos 
técnicos de interesse da carreira, como a produção 
de vídeos institucionais nas áreas referidas.

17. Zelar e defender o direito à livre expressão de posições 
técnicas e opiniões individuais dos servidores, que podem 
ou não coincidir com as posições institucionais (na STN, 

por exemplo, rediscutir a Portaria 76/2016, que veda a 
publicação de estudos sem autorização superior).

O que já fizemos: proposta nova.
O que falta fazer: buscar interlocução com os órgãos 
supervisores da carreira, a fim de implementar a 
medida.

III. SERVIÇOS AOS FILIADOS
18. Aprimorar os mecanismos de comunicação com os 

filiados.
O que já fizemos: além do Informativo Finanças & 
Controle, publicamos as seguintes edições especiais: 
boletins jurídicos; especiais para aposentados; 
informativos sobre a reforma da previdência; 
informativos sobre a campanha salarial; anualmente, 
cadernos de transparência, sobre a gestão 
financeira; especial de 25 anos do Sindicato; especial 
de 30 anos da Carreira de Finanças e Controle. Por 
meio do programa Unacon Itinerante, visitamos 
todas as Regionais do Sindicato. O site www.unacon.
org.br foi completamente remodelado e tem recebido 
atualização permanente, trazendo, em geral, a 
cobertura das ações político-sindicais da entidade. 
Criamos canais no Facebook e no Whatsapp (Unacon 
Informa) para facilitar a comunicação com o 
associado, assim como a TV Unacon, em fase inicial 
de produção e divulgação.
O que falta fazer: aprimorar a utilização de 
mecanismos de comunicação. Dar ênfase à 
comunicação direta entre a DEN e os filiados. 
Fomentar a participação em assembleias e reuniões.

19. Implementar aplicativo de votação eletrônica por 
telefone (APP).

O que já fizemos: levantamento junto a prestadoras 
do serviço. Coleta de propostas e avaliação da 
compatibilidade técnica com o banco de dado e 
site do Sindicato. Promoção do debate e aprovação, 
na última reforma estatutária, do mecanismo de 
votação virtual por telefone.
O que falta fazer: decidir a respeito das propostas 
recebidas e implementar a ferramenta.

20. Aprimorar a prestação de serviços jurídicos em causas 
individuais e coletivas.

O que já fizemos: criamos recursos no site para 
prestar informações sobre ações judiciais dos 
filiados; publicamos duas edições do Boletim 
Jurídico; realizamos eventos para prestar 
informações aos filiados; mantemos dois 
funcionários no núcleo de ações coletivas; 
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contratamos estagiária para apoiar os dois 
advogados do núcleo de ações individuais.
O que falta fazer: aprimorar os serviços jurídicos 
prestados aos filiados.

21. Realizar eventos sobre gestão de finanças pessoais, 
auxílio na tomada de decisões de aposentadoria e de 
adesão à Funpresp, bem como atividades de qualidade de 
vida, bem-estar psicológico e outras.

O que já fizemos: proposta nova.
O que falta fazer: contratar profissionais qualificados 
nas áreas referidas, a fim de proporcionar cursos, 
oficinas e seminários aos filiados.

22. Profissionalizar a gestão de convênios do Sindicato, 
inclusive com gestões junto a planos de saúde, a fim de 
proporcionar mais atrativos às filiações e à permanência 
nos quadros da entidade.

O que já fizemos: levamos ao Conselho de Delegados 
Sindicais, de novembro de 2016, a proposta 
de adesão ao Asa Clube, que restou rejeitada. 
Realizamos encontros com prestadores de serviço 
na área de saúde (Saúde Caixa, Qualicorp, Bradesco 
e Unimed/DF), mas os preços praticados eram 
pouco atrativos.
O que falta fazer: retomar a tentativa de viabilizar um 
plano nacional de convênios e de saúde.

23.  Incrementar a atual política de valorização dos filiados 
ativos e aposentados, com promoções de eventos 
culturais, sociais, esportivos e recreativos.

O que já fizemos: implementamos o programa 
Melhor Idade, a fim de proporcionar atividades de 
lazer aos filiados aposentados. Foram realizadas 
edições em Salvador – BA e Gramado - RS.
O que falta fazer: retomar e incrementar o programa 
Melhor Idade.

24. Fomentar ações no âmbito dos programas de Qualidade 
de Vida na STN e na CGU.

O que já fizemos: apoiamos diversos eventos na área 
de QVT, na STN e na CGU.
O que falta fazer: Fomentar parcerias para a 
manutenção desses programas.

25. Atuar junto aos órgãos supervisores e criar mecanismos 
para propiciar maior integração e igualdade de direitos 
e benefícios aos servidores da carreira em exercício 
descentralizado.

O que já fizemos: proposta nova.

O que falta fazer: dialogar com os servidores 
lotados em outros órgãos, avaliar carências e colher 
sugestões. A partir disso, buscar soluções por meio 
de recursos próprios e junto aos órgãos supervisores.

IV. POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO SINDICAL
26. Retomar o trabalho pela regulamentação da 

Convenção 151/OIT, que trata da negociação coletiva no 
serviço público, da organização sindical e do direito de 
greve dos servidores.

O que já fizemos: participamos da 102ª Conferência 
da OIT em 2013, representando as carreiras de 
Estado do Brasil. Articulamos com alguns senadores 
a regulamentação da negociação coletiva, antes 
de tratar do direito de greve no serviço público. 
Acompanhamos a tramitação e aprovação, no 
Senado, do PLS 3831/2015, de autoria do senador 
Antônio Anastasia (PSDB/MG), que trata da 
negociação coletiva no serviço público. Debatemos 
os temas ligados à convenção com parlamentares 
(a exemplo da relatora do PL 3831/2015 na CTASP, 
deputada Alice Portugal (PCdoB/BA), e do relator na 
CTASP, deputado Betinho Gomes (PSDB/PE), e em 
diversas audiências públicas na Câmara (02/02/17, 
27/06/17) e no Senado Federal (24/03/14, 01/06/15, 
28/10/15, 03/02/16). Elaboramos, em conjunto com 
as carreiras de Estado, o PLS 287/2013, apresentado 
pelo senador Paulo Paim (PT/RS), a fim de 
regulamentar o direito de greve dos servidores.
O que falta fazer: retomar, via entidades de classe, 
o trabalho no Congresso Nacional visando a 
internalização plena da Convenção 151/OIT. Levar 
o PLS 3831/2015 à apreciação da Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara, que o apreciará 
em caráter terminativo; depois da conversão em 
lei, trabalhar para aprimorar o texto, com regras 
claras de conciliação, mediação e arbitragem, bem 
como os prazos para efetivação das negociações. 
Continuar o trabalho no Senado Federal, a fim de 
aprovar o PLS 287/2013.

27. Articular as entidades de classe do serviço público a fim 
de aprofundar o debate e evitar os efeitos negativos da 
Emenda Constitucional 95/2016 sobre o serviço público.

O que já fizemos: o Unacon Sindical, em parceria 
com o Fonasefe, organizou o primeiro evento para 
debater o tema em julho de 2017. Participamos de 
audiências públicas no Nereu Ramos ao final de 
2016, para tratar da pauta dos servidores em face da 
EC 95/2016; realizamos diversos eventos em parceria 
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com a Pública – Central do Servidor, a fim de debater 
os efeitos da emenda.
O que falta fazer: avaliar os efeitos da EC 95/2016 
sobre o serviço público, em especial na política 
salarial, pois a limitação das reposições à inflação 
acumulada, descontado o crescimento vegetativo 
da folha de pagamento, aponta para 20 anos de 
corrosão salarial e de engessamento do Estado. 
Reforçar a conscientização dos servidores, a 
fim de não permitir a defasagem salarial, nem a 
precarização dos serviços públicos.

28. Fortalecer o trabalho parlamentar no Congresso 
Nacional.

O que já fizemos: o trabalho parlamentar do 
Sindicato avançou muito nos últimos anos, com 
presença constante no Congresso Nacional, 
realização de duas dezenas de audiências públicas 
na Câmara e no Senado e visita a centenas de 
parlamentares e suas lideranças.
O que falta fazer: intensificar a presença no 
Congresso Nacional, em especial em Comissões 
temáticas de interesse da CGU e da STN, 
participando ativamente de debates e levando 
subsídios aos parlamentares que defendam as 
mesmas causas que o Sindicato.

29. Dar continuidade à presença na mídia, em matérias de 
interesse corporativo e institucional, e em defesa de um 
serviço público de qualidade.

O que já fizemos: Tivemos mais de 500 entrevistas 
e citações em matérias jornalísticas, com destaque 
de cobertura para os impressos Correio Braziliense 
e Folha de S. Paulo, rádios CBN e Band News, 
portais Blog do Servidor, G1 e Congresso em Foco e 
emissoras de TV Globo e SBT.
O que falta fazer: dar continuidade ao contato com 
a mídia, veiculando temas de interesse da carreira e 
das instituições nas quais atua.

30. Concluir o processo de estruturação das Delegacias 
Sindicais.

O que já fizemos: preparamos todo o material 
para que as Regionais do Sindicato realizem suas 
assembleias gerais de constituição das Delegacias 
Sindicais, registrem seus regimentos internos, 
criem contas correntes próprias e passem a operar 
exclusivamente como DS, o que diminuirá custos, 

possibilitando a integração contábil etc. Algumas 
DS já concluíram todo o processo, inclusive com a 
extinção da associação local.
O que falta fazer: dar continuidade ao processo de 
criação das Delegacias Sindicais.

31. Realizar III Congresso Nacional da Carreiras de Finanças 
e Controle em 2018, com atividades para servidores 
ativos e aposentados, incluindo um curso de formação 
em política sindical.

O que já fizemos: em novembro de 2012, realizamos 
o II CONACON, definindo diretrizes para o trabalho 
do Sindicato nos anos subsequentes. A maioria dos 
objetivos traçados foi alcançada, motivo pelo qual 
se faz necessário redefinir horizontes de atuação 
político-sindical.
O que falta fazer: realizar o III CONACON em 2018.

32. Aprimorar o acompanhamento e prestação de 
informações relativas às ações judiciais.

O que já fizemos: publicamos dois boletins Jurídicos, 
com informações detalhadas sobre ações em fase 
de conhecimento e de execução. Reestruturamos o 
site do Sindicato, para fornecer mais informações 
aos filiados sobre as ações judiciais de seu interesse. 
Realizamos reuniões periódicas com o escritório que 
presta assessoria jurídica ao Sindicato. Realizamos 
dois encontros com interessados no processo de 
transposição de TFFC’s que detinham nível superior 
quando da criação da carreira.
O que falta fazer: dar continuidade ao 
aprimoramento da prestação de informações 
jurídicas aos filiados.

33. Consolidar as parcerias com as carreiras de Estado, 
entidades de classe do serviço público federal e 
organizações não governamentais ligadas à missão 
institucional da STN e CGU.

O que já fizemos: estamos à frente das principais 
instâncias de articulação do serviço público federal, 
em entidades como o Fórum das Carreiras de Estado 
– Fonacate, a Pública – Central do Servidor e o 
Fonasefe – Fórum Nacional de Servidores Federais.
O que falta fazer: intensificar a articulação com as 
entidades de classe do serviço público, buscando 
ampliar o espectro de alianças para o âmbito 
internacional, com organismos como a UIATOC  
e a ISP.
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