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TESE APRESENTADA

Tese Número: 0034020031

Situação: CADASTRADA

Par cipante: 000000054 - FÁBIO DE ASSIS MOREIRA LIMA
Categoria: 2 - DELEGADO CONGRESSUAL
Tipo: EIXO III - Polí ca e Organização Sindical
Assunto: Criação do painel permanENte de propostas da unacon para o aprimoramento da gestão pública.
Autor: 580.441.244-20 - FÁBIO DE ASSIS MOREIRA LIMA - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU)

Introdução/Considerações/Abordagem sobre o tema
Ao longo dos úl mos anos, assis mos momentos de grandes crises provocadas por situações de corrupção ou malversação
em recursos públicos.
Nesses momentos, importantes ins tuições brasileiras são procuradas para se manifestarem sobre os assuntos e propor
medidas que ajudem a solucionar os problemas.
Existem assuntos que, muitas vezes, não estão respaldados pelo ambiente polí co para ser proposto por dirigentes dos
nossos próprios órgãos, pelo risco de perseguição ou des tuição.
Para evitar essas situações e para permi r que todos tenham a possibilidade de apresentarem formalmente suas ideias,
precisamos de um mecanismo que materialize nossas percepções e propostas.
Acredito que a Carreira de Finanças e Controle tem muito a contribuir para o aperfeiçoamento da máquina pública
nacional.
Por isso, precisamos ter posicionamentos, legi mamente respaldados, que representem o que a carreira pensa sobre
diversos assuntos da administração pública.
As propostas poderiam abranger questões legisla vas, estratégicas ou apenas administra vas e ser direcionadas para
nossos próprios órgãos (CGU e STN), como também para quaisquer órgãos nos âmbitos legisla vos, judiciais ou
administra vos.
A atualização do painel seria semestral, com períodos especíﬁcos para que os ﬁliados da Unacon registrassem suas
propostas (dois meses por exemplo). Em seguida, as propostas ﬁcariam em consulta pública, por 30 dias, para sugestões
que seriam analisadas, posteriormente, pelo propositor, em prazo também de trinta dias. Em seguida, o propositor
atualizaria ou manteria, na íntegra, sua proposta.
O painel também deve permi r, semestralmente, a exclusão ou atualização das propostas, conforme a necessidade.
O sistema também registraria todas as medidas adotadas pela Unacon para a materialização dos objetos propostos. Como,
por exemplo, reunião com parlamentares, projetos de lei elaborados, o cios encaminhados para as respec vas
autoridades envolvidas, etc. Igualmente, registraria, ainda, as respostas e providências adotadas pelos respec vos órgãos e
autoridades.

Proposta/Diretriz a ser deba da nos Grupos de Trabalho
Criação de Painel Permanente de Propostas da UNACON para melhoria da administração pública brasileira. As propostas
serão validadas por meio da par cipação faculta va de todos os ﬁliados mediante votação eletrônica.
Para ser incluída no painel, as propostas precisam ser aprovadas por no mínimo 20% dos ﬁliados.
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AUTOR
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ANTÔNIO EDILBERTO ARAÚJO BARRETO

APOIADOR
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ROGÉRIO HONORATO TORRES

APOIADOR
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MARIA ESMERALDA RODRIGUES

APOIADOR

CGU-PB
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LUÍS GUILHERME PONTES DE AZEVEDO

APOIADOR

CGU-PB
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