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Carta da FENASTC aos Colegas Servidores do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

 

Prezados Colegas, 

Estamos vivendo um momento especial da vida Brasileira. A defesa da 

democracia se apresenta como uma pauta viva e importante.  

Democracia pressupõe trabalhadores organizados em Sindicatos Livres. 

A atividade sindical e a representação dos interesses e a defesa dos direitos 

dos Servidores dos Tribunais de Contas é tarefa indelegável dos Sindicatos, 

Federações, Confederações e Centrais Sindicais. 

A FENASTC saúda aos servidores desse Tribunal pela conquista do registro 

sindical por parte do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo – SINDCONTAS-SP. É uma importante conquista. 

Parabenizamos o presidente Tedy Colombini e os membros da diretoria pela 

atuação frente ao SINDCONTAS-SP. 

Reconhecemos os esforços desses lutadores por manter o SINDCONTAS-SP 

ativo em momento delicado de disputas judiciais, renúncias e dificuldades de 

articulação.  

Temos acompanhado de perto a evolução significativa do SINDCONTAS-SP 

que, em pouco tempo, e que mesmo com limitação de recursos, obteve seu 

registro sindical, estruturou sua administração e se inseriu no movimento 

sindical. 
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A FENASTC completou 30 anos de fundação em 2022. Somos uma Federação 

Nacional, também registrada no Ministério do Trabalho, que congrega 

entidades Sindicais e Associativas de Tribunais de Contas no País. 

O Estado de São Paulo é importante no Brasil. O TCE-SP deve representar um 

papel relevante auditando o segundo maior orçamento nacional. Não há 

auditoria sem os Servidores qualificados e respeitados nas suas funções. 

Dessa forma é imprescindível a existência do SINDCONTAS-SP forte, saudável 

e democrático. 

Conclamamos os servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado São 

Paulo a se juntar a nós e filiar-se ao seu Sindicato, construindo uma pauta de 

reivindicações e atuando para garantir boas condições de trabalho, com 

remuneração adequada, plano de cargos e preenchimento de todos os cargos 

criados. Sobretudo, atuando em defesa do respeito profissional aos Servidores 

do Controle Externo.  

Ao se associar, você atuará por melhores condições de trabalho para os 

servidores desse Tribunal e, também, em defesa da Sociedade. 

É um exercício de Cidadania Plena. 

Seja bem-vindo. Faça a diferença! 

 


