
 
NOTA AOS ASSOCIADOS 

 

Assunto: Indicação de auditor de controle externo para concorrer ao cargo de conselheiro 
do TCE-PI e outros de interesse da categoria 

 
A AUD-TCEPI vem informar que, em vista da iminência da vacância de uma 

vaga para o cargo de conselheiro do TCE e dando seguimento ao que nossa 
Associação tinha proposto (Participar nesse processo de escolha na ALEPI),  tema 
que nesses dias tem despertado discussões por parte dos colegas auditores no 
grupo WhatsApp, entrou em contato com Secretaria Geral da Assembleia 
Legislativa, na pessoa do Senhor Emanuellito, tomou conhecimento que o 
processo de escolha iniciará em setembro, quando do retorno de suas atividades, 
tendo em vista que aquela Casa entrará em recesso nos próximos dias. 

Perguntado ao Senhor Secretário se era necessário o envio obrigatório de 
três nomes (lista tríplice), o mesmo informou que não.  

Diante da informação, a AUD-TCEPI, já a partir do início da outra semana, 
por meio do grupão (WhatsApp) e da nossa secretária Chistiane, está à disposição 
para receber os nomes dos colegas auditores que eventualmente manifestarem 
interesse em participar daquele processo de escolha. Após coletados os nomes, 
no período de 11 a 17 de julho, poderemos decidir, por enviar apenas um nome ou 
todos para a ALEPI. Ou se for o caso, poderemos realizar o processo de escolha 
de um auditor, por aclamação ou eleição direta.     
 

 Oportunamente, informamos que foi marcado para hoje, dia 06-07-2021, 
uma reunião com todos os diretores da associação para tratarmos do tema 
“Priorização de vacina para os Auditores do TCE, conforme sugerido pelo 
Deputado Estadual Franzé. Contudo, não tivemos quórum. Adianto que antes, 
tinha de participar de uma breve conversa com o Secretário de Administração, Dr. 
Paulo Ivan, para tratar de temas propostos por nossa associação que se 
encontram para despacho naquela área, a exemplo as nossas questões sobre 
Política Salarial e por último, a nota técnica com proposta de pagamento de 
substituições de servidores nos cargos e funções do TCE. No entanto, o Secretário 
desmarcou.     

 
Gostaria muito que todos os associados participassem dessas conversas, 

mas como uma entidade representativa é justamente para exercer esse papel, é 
perfeitamente compreensível essa impossibilidade. No entanto, seria muito bom a 
participação de todos os diretores. E falo com propriedade, pois acumulo 
atividades funcionais com as da nossa entidade, além da função de pai de uma 
criança que merece atenção especial, sem gozar de benefício de redução de carga 
horária, meta ou afastamento por licença em razão do exercício da atividade 
associativa ou sindical, ainda assim, penso que venho cumprindo fielmente com 
meu papel de dirigente, o qual com a ajuda de Deus, irei de honrar até o dia 31 de 
dezembro de 2021.  

 



Uma unidade representativa atuante faz muita diferença na vida de uma 
classe de servidores e, via de consequência de uma instituição, que termina por 
beneficiar direta ou indiretamente todos os seus colaboradores, e digo isso, com 
experiência que possuo no cargo de presidente; de líder presidente de Casa de 
Estudante; de mais de uma dezena de anos militando no Sindicato dessa Casa, 
bem como nos demais cargos da associação, onde sempre procurei exercê-los 
com muito esmero, em especial quando secretário da Associação. Aproveito aqui 
para compartilhar um lastro de minha história: “Já na minha infância, desde de 
muito cedo, na casa de meus pais, aprendi a conviver com esse sentimento social. 
As lições dos meus pais já no café da manhã, sobre a responsabilidade na partilha 
do pão com meus irmãos, ainda hoje fervilham na minha memória”, sentimento 
esse que me faz está à frente dessa Entidade.  

 
Pois bem, se for o caso, poderemos realizar uma Assembleia com todos, 

inclusive com a participação do próprio parlamentar; da Comissão do TCE-PI que 
trata da Covid-19, a fim de avaliarmos as proporções da proposição do deputado  
e que medidas poderemos tomar, se for o caso, a julgar pelas  justificativas do  
parlamentar ao elaborar essa lei, além da discussão sobre proposta de revisão 
contratual do Plano de Saúde UNIMED.  
  

Aproveito a oportunidade para chamar atenção a todos para que participem 
das assembleias realizadas pela Associação e não logo mais em outubro, iremos 
iniciar o processo de composição para formação de uma nova Diretoria. 

  
Entendo que já cumpri, e venho cumprindo com meu papel de associado 

dirigente, cargo que tenho orgulho em exercê-lo, por muitas razões, dentre elas, 
pela possibilidade em propor medidas que podem valorizar a categoria e, via de 
consequência, contribuir para o aperfeiçoamento do controle externo. 
      
 

 

 
Teresina, 06 de julho de 2021. 

 
JOSÉ DE JESUS CARDOSO DA CUNHA 

Auditor de Controle Externo 
                                     Presidente da AUD/TCE-PI 
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