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No dia 10 de abril, a diretoria do Sindical foi recebida
pela presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Anilcéia Machado. Em primeira conversa além da
apresentação formal da diretoria, foram tratados
assuntos já em negociação com o ex-presidente Renato
Rainha. O presidente da Assecon, Elwys Presley, também
participou da reunião.
Questões como ampliação do atendimento do
FASCAL aos servidores do Tribunal de Contas, convergência
das tabelas remuneratórias, intercâmbios de cursos de
formação entre as duas Casas, foram alguns assuntos
tratados durante a reunião.
A presidente alertou que diante da crise financeira
que vem sendo enfrentada pelo Distrito Federal, não há
possibilidade de se tratar, neste momento, de assuntos
que gerem impactos financeiros. Sobre a convergência
das tabelas a diretoria do sindical enfatizou que a ideia é
que de médio a longo prazo, sejam em tratativas
institucionais, criar os mecanismos para convergência das
tabelas, de acordo com a entidade, a medida não implicará
em custos imediatos.
Sobre a realização de concurso público para o
TCDF, a presidente da Corte, voltou a falar da crise
financeira enfrentada pelo governo do DF e da dificuldade
em se cumprir os compromissos já assumidos com
diversas categorias de servidores públicos e disse que
não considera que o momento atual seja oportuno para
a realização de concurso no TCDF.

Ana Paula Alves

SINDICAL TEM PRIMEIRA
REUNIÃO COM A PRESIDENTE
DO TCDF, ANILCÉIA MACHADO

Presidente do TCDF, Anilcéia Machado, em primeira reunião com diretoria do Sindical.

Anilcéia viu com bons olhos a proposta do Sindical
de formação de parcerias entre a Escola do Legislativo e a
Escola de Contas. O objetivo é que, futuramente, sejam
realizados “intercâmbios” entre as escolas, nos moldes das
parcerias já realizadas em outros órgãos, como entre o
Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento
(Cefor) da Câmara dos Deputados e o Instituto Serzedello
Corrêa (ISC) do Tribunal de Contas da União e o Instituto
Legislativo Brasileiro (ILB) do Senado Federal.
A presidente do TCDF se propôs a auxiliar a entidade
a encontrar estratégias para avançar nos assuntos
apresentados. “Estou à disposição para que possamos avançar
nessas questões, mas com um olhar bem cauteloso”, disse.
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