
                       
                                                                       
                                                                                                  

Palavra do Presidente

 As repercussões e a aceitabilidade do nosso primeiro Boletim Informa-
tivo foram muito positivas, reforçando nosso entusiasmo no aprimoramento da 
comunicação interNa, procurando sempre colocar nossos sindicalizados a par 
das principais informações. 
 Lembro que diante do momento  político atual, com eleições  para o 
governo, sempre há terreno fértil  para a  concretização  de  novas idéias e  
modelos. Sabemos que um Estado eficiente passa sim por uma Auditoria forte 
e atuante, e podemos continuar contribuindo para esse processo com soluções 
inovadoras para a melhoria de nossos trabalhos, focando os resultados que a 
sociedade clama.
 Cada auditor possui uma experiência de trabalho, uma visão de audito-
ria, possui idéias de atuação, sendo que cada um tem muito a contribuir. Essa 
rica fonte não pode ser desprezada. A reunião do grupo, mediante oficinas de 
idéias que serão realizadas em setembro tem por escopo o inicio da construção 
desse grande projeto. Contamos com a colaboração de todos. O calendário será 
divulgado em breve.

Abraços,
Cristiano Socas da Silva

 Café com Auditor Interno: Sr Leone Carlos Martins

 Torcedor do Figueirense, atualmente  passa boa  parte do ano  cui-
dando do seu sitio em Garopaba, outrora exerceu, ao longo de muitos anos e 
até 1987, importantes cargos na Secretaria de Estado da Fazenda, dentre eles 
o de Contador Geral do Estado e o de Coordenador da CAFCA - Coordenação de 
Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, sendo a este subordinadas 
as Divisões de Contabilidade, de Auditoria e de Orçamento e Finanças. Foi ativo 
participante de atividades envolvidas com ações de controle interno desde o 
Governo de Celso Ramos (1963-1966). Em um período mais recente atuou na 
auditoria da Celesc e, como homem de confiança exerceu atividades de controle 
junto ao Gabinete do Governador Amin. Estas são algumas das características 
que contam um pouco da vida pública e pessoal do Sr Leone Carlos Martins, 
Auditor Interno do Poder Executivo e pessoa de muitas histórias.

 Em aproximadamente duas horas de agradável conversa na sede do 
SindiAUDITORIA que contou também com as presenças dos Auditores Internos 
Édio Nunes de Sousa, Caio Jamundá e Rodrigo S. Dutra, o Sr Leone aproveitou a 
oportunidade para fazer um extenso relato sobre as atividades relativas ao Con-
trole Interno em Santa Catarina desde o Governo de Celso Ramos. Tem espe-
cial participação no processo de assimilação, desenvolvimento e instalação das 
Contadorias Seccionais do Poder Executivo e dos demais Poderes; em especial 
o Tribunal de Contas do Estado, cuja seccional esteve por muito tempo instalada 
no seio da Secretaria de Estado da Fazenda, além do Tribunal de Justiça.

 As suas atividades tiveram início nos anos 60, mais precisamente em 
1963, quando o Governador Celso Ramos entendeu e demonstrou a importân-
cia emprestada pelo controle interno ao seu Governo, instigando a necessidade 
do Estado atender a padronização requerida pela “escrita contábil”, determi-
nando, então, a todos os órgãos e entidades para que fossem seguidas as ori-
entações dos controladores internos. 

 Com o objetivo da implantação dos registros contábeis e adequá-los ao 
requerido pela União, baseou-se em modelo de outro estado e no projeto de lei, 
que no ano seguinte, em 1964, seria convertida na Lei nº 4320.

 Nosso colega Leone ressaltou a importância da preparação para que 
os trabalhos de auditoria alcancem a efetividade desejada ao comentar que 
“não poderíamos querer auditar sem que as unidades estivessem devidamente 
organizadas”. Destacou a necessidade do Auditor Interno possuir a permanente 
preocupação de melhorar os processos de trabalho ao invés de simplesmente 
“olhar para o erro”, enfatizando a relevância de primeiro ensinar a fazer para 
somente depois auditar. 

 O Sr. Leone também elogiou a sólida formação acadêmica dos Auditores 
Internos em atividade e ressaltou a vantagem destes poderem contar com uma 
estrutura consolidada. Nosso convidado não esqueceu o momento eleitoral que 
vivemos ao destacar que qualquer que seja o futuro governador, ele terá o maior 
interesse em contar com o trabalho dos Auditores Internos.
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SindiAUDITORIA em Ação

Mensagem aos Auditores Internos deixada 
pelo Sr Leone Martins ao final da conversa:

“Eu me sinto realizado por ver vocês procurando o 
caminho que nós procuramos há mais de 50 anos e 
que vocês agora estão percorrendo até com muito 
mais conhecimento, muito mais experiência, muito 
mais capacidade do que à época que nós começamos.
A única coisa que posso desejar para vocês é felici-
dade e sucesso profissional. O povo está precisando 
de bons administradores, isso é muito importante. 
Eu acredito que qualquer um que for eleito para o 
governo do Estado vai se sentir muito honrado com 
a assessoria de vocês, seja qualquer um deles.”

Nome do nosso Boletim Informativo

 Como prometido na edição anterior, é com muito prazer que informamos 
que o nosso boletim informativo foi batizado! A partir desta edição nosso boletim 
passa a ser denominado “SindiAUDITORIA em Ação”! Agradecemos a todos os co-
legas que fizeram uso de sua criatividade e remeteram suas sugestões, em espe-
cial ao Luciano Tizatto, autor da proposta vencedora.

Eleições 2010

 É possível perceber que está aumentando a intensidade dos movimen-
tos no cenário político em razão da crescente proximidade das eleições. Tanto 
em  nível federal quanto estadual a promessa é de grandes disputas entre os 
representantes dos diferentes segmentos que compõem a nossa sociedade. Com 
o início da propaganda na TV, espera-se cada vez mais dos candidatos que expon-
ham suas ideias e assim permitam à sociedade brasileira e catarinense escolher 
àqueles que melhor respondem aos seus anseios.  

 O SindiAUDITORIA informa  a todos seus sindicalizados que está   acom-
panhando atentamente o processo eleitoral em curso, sempre em defesa dos in-
teresses da categoria.

_________________________________________________

“A Auditoria deve ser 
concomitante e sob a 
forma de assessoria. 
Todo administrador bem 
intencionado quer fazer 
o certo, mas para tanto 
deve ser orientado”

“Pelo trabalho que 
vocês estão fazendo 
qualquer governo que 
entrar vai querer ter 
os Auditores Internos 
por perto. Ninguém vai 
querer saber o que está 
errado pelo jornal”

___________________________________________

_________________________________________________
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Fale conosco!

 Prezado colega auditor interno! Abaixo disponibilizamos nossos telefones 
para que você nos contate quando julgar conveniente:

Presidente - Cristiano: 9156.8846 / 9985.5547
Vice-Presidente - André: 9156.7198
Diretor de Comunicação - Rodrigo: 9154.6085
Diretor Administrativo-Financeiro - Vantuir: 9154.6143
Diretor Jurídico - Valdor: 9960.5354
Diretora de Relações Sociais e Intersindicais - Clarice: 9154.6643
Secretária - Fabiana: Em breve

Caso seja do seu interesse, você pode enviar seu comentário, sugestão ou        
reclamação para comunicacao@sindiauditoria.org.br.

SETEMBRO
9 Augusto Piazza
24 André Luiz de Rezende
27 Leda Ribeiro

“Qual a importância do papel exercido pela Auditoria Interna 

para o aperfeiçoamento da gestão pública?” 

 O SindiAUDITORIA fez essa pergunta aos presidentes da EPAGRI 
e do IMETRO-SC, respectivamente, Luiz Ademir Hessmann e Luiz Carlos 
Moreira da Maia. Abaixo, o que eles comentaram à questão apresentada:

Presidente do EPAGRI, 
Luiz Hessmann

A Auditoria Interna se firma e as-
sume cada vez mais  relevante pa-
pel nas organizações, tanto públi-
cas quanto privadas, com função 
de apoio ao processo decisório, 
atribuições e responsabilidades na 
gestão eficaz dos negócios.

Entendemos que o trabalho dos 
auditores constitui ferramenta de 
fundamental valor aos gestores 
públicos, na medida em que por 
meio de relatórios, orientações e 
recomendações fornece elementos 
para a tomada de decisões, melho

Presidente do IMETRO-SC,
Luiz Carlos Maia

Podemos    classificar o    trabalho desenvolvido 
pela Auditoria Interna para o aperfeiçoamento 
da gestão pública como de vital importância 
para a melhoria do trabalho desenvolvido pe-
los Gestores, garantido dessa forma maior 
transparência e segurança em todos os atos 
administrativos que são praticados. 

Destacamos o trabalho realizado pelo pro-
gramama Auditoria Orienta no Imetro, onde 
a situação específica de transição de uma 
Superintendência Federal para Autarquia Es-
tadual exigiu maior esforço para adequação 
legal nos processos. Cabe ressaltar que, mes-
mo tendo sido realizadas diversas mudanças 
de procedimentos, ainda temos muitas ações 
previstas para conclusão dos trabalhos nesta 
Instituição.

Na oportunidade agradecemos a valiosa con-
tribuição realizada pela equipe técnica da 
Diretoria de Auditoria da SEF, quando esteve 
no Imetro para nos auxiliar na tomada de de-
cisões importantes para o desenvolvimento 
das atividades internas, a fim de implantar e/
ou corrigir pontos fracos.

INFORMAÇÕES JURÍDICAS

 Além das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs informadas no 
número anterior, necessário incluir a que tramita sob n° 2007.045229-3 no Tri-
bunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Por meio desta Ação o Ministério 
Público do Estado pleiteia a inconstitucionalidade de toda a Lei Complementar 
n° 352/06 porque a transformação dos cargos violaria a exigência do concurso 
público e a moralidade administrativa e,  em caráter específico,  pretende  a  in-
constitucionalidade do art. 15. Seu julgamento, contudo, se encontra suspenso, 
pois aguarda o julgamento da ADI em face dos arts. 15 e 16 da mesma Lei Comple-
mentar que tramita no Supremo Tribunal Federal sob n° 3.966. Os referidos dis-
positivos, ainda que venham a ser considerados constitucionais, não contemplam 
os AIPEs. Nesse caso e independentemente dos resultados dos julgamentos das 
referidas Ações, estão sendo estudadas providências para garantir as progressões 
referentes aos anos de 2008, 2011 e assim sucessivamente, haja vista a lacuna 
existente que, se não suprida, frustrará, entre outros, os princípios da isonomia e 
da progressão na carreira.

 Três das demais ADIs que interessam à categoria (n°s 2006.035120-4, 
2007.042107-8 e 2008.026352-7) foram arquivadas, na medida em que tiveram 
como resultado do julgamento a perda do objeto pela superveniência de outras 
normas. A que está em curso (n° 2010.000677-3) não sofreu alterações em sua 
tramitação. No Mandado de Segurança impetrado sob n° 023.10.021687-3, que 
trata da aplicação como limite remuneratório o subsídio estabelecido  aos  De-
sembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, já foram acostadas, em parte, as 
informações solicitadas aos órgãos e autoridades. Na via administrativa, os pleitos 
da extensão aos aposentados das gratificações concedidas aos AIPEs ativos já foi 
atendido (PSEF 40968/103), mas o do pagamento dos atrasados referentes a es-
sas rubricas salariais ainda não foi decidido (PSEF 41546/105).

 Os pedidos de implantação da progressão por tempo de serviço e por 
qualificação ou desempenho profissional aos AIPEs que tenham implementado as 
condições exigidas pela legislação ainda não foram examinados pela Gerência de 
Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Fazenda (PSEF 41729/102 e PSEF 
42221/102).

ria de processos e, principalmente, na prevenção e na correção de procedimen-
tos administrativos geradores de irregularidades capazes de comprometer a boa 
gestão da instituição.

Percebemos a Auditoria, também, como  órgão  assessor  capaz de fornecer à  
Administração da Empresa uma avaliação da eficácia da entidade em cumprir 
seus objetivos, programas e metas, e da eficiência, economicidade e legalidade 
na administração de seus recursos. Em razão disso, atribuímos grande a im-
portância à Auditoria Interna no processo de gestão e temos, na Epagri, nos 
preocupado em implementar ações de capacitação do quadro de auditores, haja 
vista as exigência por um alto grau de especialização requerida por estes profis-
sionais, bem como, procuramos compor e manter uma equipe com visão multi-
disciplinar, composta por profissionais com diferentes formações acadêmicas.

_______________________________________

Conselho Fiscal fará reuniões bimestrais

 Como é do conhecimento de todos, o Conselho Fiscal do SindiAUDITORIA 
tem como membros titulares Clarice Taffarel, Larissa Heuko e Telbas Mauri da 
Silveira. Como membros suplentes participam Caio Jamundá,  Gilmar Felipe de  
Morais e Fátima Sulzbach. De acordo com o nosso Estatuto, deve o Conselho Fis-
cal ao menos uma vez por semestre examinar os livros e papéis do Sindicato, a 
situação financeira e o patrimônio social (art. 27, I). Recentemente identificou-se 
a oportunidade de reduzir o largo intervalo de tempo previsto entre os encontros 
e assim agregar maior tempestividade às atividades desenvolvidas pelo Conselho 
Fiscal. Desse modo, a partir de agosto, o Conselho Fiscal passará a reunir-se a 
cada dois meses. Como de praxe, será enviado e-mail alertando previamente so-
bre a realização dos encontros aos sindicalizados.

___________________________

Pizza Night

 Em uma agradável noite de agosto, os Auditores Internos tiveram a opor-
tunidade de vivenciar aprazíveis momentos entre seus pares. Contando com a 
inestimável colaboração de nossa anfitriã Daniela Potrich, que gentilmente cedeu 
o espaço utilizado para o acontecimento, os colegas puderam matar a saudade 
uns dos outros e assim colocar os assuntos em dia. Aos organizadores e abnega-
dos colaboradores, o nosso agradecimento. A todos que participaram e ficaram 
com aquele gostinho de quero mais, a solução é mais do que sabida: promover a 
organização de nova edição! E aí, quem se habilita?

 AGOSTO
18 Maurício Arjona
27 Ana Cristina Mazotini
31 Luciano Tizzato

 O SindiAUDITORIA deseja muitas felicidades aos colegas Auditores                   
Internos, que estão apagando as velinhas nos meses de agosto e setembro!

____________________________________________________

Aniversariantes de Agosto / Setembro _____________________________

___________________________________________________

___________________________________________________


