
 

 

Programa de trabalho para o mandato 

2021-2023 

 

Caro associado, 

 

A chapa “União e Trabalho” reúne colegas Auditores com diversificadas experiências no 

TCU e no âmbito associativo. Nosso lema é unir o Tribunal e trabalhar objetiva e 

sistematicamente pelo fortalecimento da carreira, da Entidade e da instituição Tribunal 

de Contas da União. 

 

No atual ambiente político, econômico e social, precisamos unir experiências e 

juventude para garantirmos e ampliarmos nossas prerrogativas e nossa carreira, junto à 

Casa, ao Congresso Nacional e à Sociedade. A seguir, apresentamos a nossa linha de 

atuação: 

1º Reforma administrativa 

 

Promover ações, estudos e debates, esclarecendo à sociedade o papel e a importância 

dos servidores públicos; 

 

Elaborar propostas de modelos alternativos, defendendo a preservação dos  direitos já 

conquistados pelos servidores; 

 

Trabalhar junto com outras entidades, em especial o Fonacate, em prol de carreira de 

Estado fortes, atuantes e unidas; 

 

Envolver a base e a sociedade para o trabalho junto aos parlamentares, em especial por 

meio do site www.falecomcongresso.com.br, em prol da carreira, alinhados aos objetivos 

estratégicos do Controle Externo.  

2º Plano de carreira e pautas remuneratórias 

 

Retomar a discussão sobre o adicional de especialização e qualificação - AEQ (PL 

7926/2014), promovendo o debate e resgate de sua tramitação no Congresso Nacional; 
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Discutir reajuste no ressarcimento do plano de saúde e sobre a adoção de outro modelo 

de plano que traga melhor custo-benefício; 

 

Elaborar um novo plano de carreira, com recomposição das perdas inflacionárias e em 

prol do reconhecimento e da valorização da carreira dos auditores; 

 

Trabalhar dentro e fora do TCU, no sentido de preservar os direitos dos aposentados. 

3º União do corpo técnico 

 

Trabalhar em prol da união dos auditores, para fortalecimento da carreira e de nossas 

atividades, mantendo permanente diálogo interno; 

 

Após ter recadastrado os associados, realizar a  integração por um canal próprio; 

 

Promover consulta às bases para a realização, se possível, do Congresso da Entidade, 

que foi adiado em face da Pandemia, nos formatos possiveis, on line ou em situação de 

estrita segurança, ou outro arranjo a ser discutido com os associados.  

4º Controle 

 

Trabalhar junto à Segecex, contribuindo com o aperfeiçoamento das formas de trabalho 

e fiscalização, com mais integração entre as áreas, em especial com o apoio ao 

desenvolvimento de plataformas e de ambientes de trabalho digitais, uso de inteligência 

artificial, com mais ferramentas tecnológicas a serviço do controle, de modo a alavancar 

a atividade do TCU;  

 

Trabalhar junto à Segedam/Segecex/Segepres, nas pautas de interesse da Categoria, 

auxiliando os programas em desenvolvimento na Casa, objetivando o aumento da a 

eficiência e a efetividade dos processos de trabalho, bem como a melhor alocação de 

recursos materiais e humanos;  

 

 



 

 

 

 

 

Diante do teletrabalho provocado pela pandemia, discutir melhor esse modelo junto à 

categoria e buscar subsídios para propor melhorias às Secretarias-Gerais.  

5º TCU nos estados 

 

Pela experiência com o novo modelo definido  pelo Tribunal, discutir com os auditores 

domiciliados nos estados sobre sua percepção do que pode ser melhorado/modificado, 

e buscar junto às autoridades e dirigentes os ajustes e aperfeiçomentos necessários. 

6º Educação 

 

Trabalhar junto à Segedam e ao ISC para a melhoria do orçamento de investimento nas 

bolsas de pós-graduação Strictu e Latu Sensu e demais atividades de capacitação 

demandados pela categoria. 

7º Fortalecimento 

 

Divulgar à sociedade os trabalhos de controle externo para fortalecimento da carreira e 

do TCU; 

 

Estudar e apresentar propostas legislativas para combate à corrupção e atuar em 

conjunto com os demais órgãos de controle e do Sistema de Justiça; 

 

Fortalecer o vínculo entre TCU e sociedade, pela criação de novos canais de integração e 

de capacitação do cidadão para o exercício do controle social, inclusive com a 

colaboração de servidores inativos. 

8º Reforma da previdência 

 

Dar andamento às ações judiciais e ingressar com outras possíveis em defesa da  



 

 

 

 

 

carreira e dos direitos já conquistados; 

 

Realizar mais debates e apresentar proposta alternativa na PEC Paralela para mitigar os 

efeitos da Emenda 103/2019; 

 

Contribuir para o aperfeiçoamento da previdência complementar (Funpresp) e seus 

mecanismos de governança. 

9º Transparência e organização administrativa 

 

Aprimorar os mecanismos internos de transparência na entidade, a exemplo da 

constante prestação de contas on line (em face da Pandemia) e melhorar o atendimento 

aos pedidos de informações dos filiados; 

 

Buscar mais parcerias de Convênios para o atendimentos aos nossos filiados; 

 

Racionalizar a estrutura administrativa da Auditar, reduzir gastos e buscar mais 

ferramentas tecnológicas para o atendimento aos filiados; 

 

Buscar a contínua integração com as demais entidades de servidores do Tribunal, em 

prol da categoria. 

 

 

CHAPA UNIÃO E TRABALHO 

Eduardo Monteiro de Rezende 

Presidente 

  



 

 

 

 

 
 

Composição da chapa 
 

 

 

 

 

Cargo Nome Mat. Lotação 

Presidente Eduardo Monteiro de Rezende 3627-7 Gabinete do Min. Aroldo 
Cedraz 

Vice-Presidente André Torres Breves Gonçalves 9107-3 Segepres/Setic 

Diretor de Controle Externo Carlos Henrique Caldeira Jardim 3093-7 Gabinete do Procurador-
Geral 

Diretor Administrativo e 
Financeiro 

Eduardo Romão Rodovalho 5049-0 Presidência/Gapes 

Diretor de prerrogativas 
profissionais 

André Vilanova da Silva 5038-5 Gabinete do Proc. Júlio 
Marcelo 

Diretora de Comunicação Social Mônica Gomes Ramos Bimbato 3183-6 Segepres/STI 

Diretor Parlamentar e Jurídico Wederson Osmar Moreira 5184-5 Segecex/Sefip 

Diretor de Integração Regional Helano Muller Guimarães 2732-4 Segecex/Soma 

Diretor de Integração de 
Aposentados 

Erivan Carlos de Carvalho 107-4 Aposentado 

Suplente de Diretoria Marcos Valério de Araújo 587-8 Aposentado 

Suplente de Diretoria José Renato Alves Affonso 7651-1 Segepres/Setic 

Suplente de Diretoria Robson Hugo de Araújo dos Santos 9141-3 Gabinete do Min. Aroldo 
Cedraz 

Suplente de Diretoria Maria Salete Fraga Silva Palma 975-0 Aposentada 

Suplente de Diretoria Arildo da Silva Oliveira 3072-4 Segecex/SEC-PA 

Conselho Fiscal Marcelo Chaves Aragão 6530-7 Segecex/SecexSaúde 

Conselho Fiscal Eduardo Dualibe Murici 416-2 Aposentado 

Conselho Fiscal Lúcio Flávio Ferraz 5068-7 Segedam/Senge 

Conselho Fiscal Roberto Ferreira Correia 732-3 Segecex/SeinfraRodoviaAvi
ação 

Conselho Fiscal Clemens Soares dos Santos 5714-2 ISC/Dirip 
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