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Sebastião Helvecio é empossado
Conselheiro do TCEMG

O ex-Deputado Estadual Sebastião Helvecio foi 
empossado no dia 23 de setembro como Conselheiro 
do TCEMG. Bacharel em Direito e médico, ele foi o es-
colhido pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais e 
nomeado pelo Governador Aécio Neves para a vaga do 
Conselheiro Simão Pedro Toledo.

A solenidade foi dirigida pelo Conselheiro-Presiden-
te Wanderley Ávila e contou também com a presença do 
Governador Aécio Neves, do Presidente da Assembléia 
Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho; do Desem-
bargador Mauro Soares de Freitas, representando o 
Presidente do Tribunal de Justiça; do Procurador-Geral 
de Justiça, Alceu José Torres Marques; do Secretário 
de Governo Danilo de Castro; do Vice-Prefeito de Belo 
Horizonte, Roberto Carvalho; da Presidente da Câmara, 
Luzia Ferreira; e do Presidente em exercício da Asso-
ciação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, 
Conselheiro Luiz Sérgio Gadelha Vieira.
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A partir deste ano, os processos de aposentadoria, reforma e pen-
são serão examinados com maior rapidez pelo TCE, pois serão rece-
bidos via internet pelo Sistema de Fiscalização dos Atos de Pessoal 
– FISCAP. A principal alteração na nova sistemática é que o TCE não 
mais receberá os documentos. Eles serão analisados in loco  de acor-
do com planos de inspeção a serem defi nidos e através do envio pela 
internet de anexos padronizados.
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Novo programa acelera registro de 
processos de aposentadoria

Através de uma reformulação da metodologia e da criação de um 
mutirão de técnicos, o TCE agilizou a análise das prestações de contas 
municipais. Em apenas 60 dias, 850 prestações de 2008 dos 853 muni-
cípios mineiros foram examinadas pela área técnica (outras duas foram 
examinadas posteriormente) e, até o fi nal de setembro, 288 já haviam 
recebido parecer prévio. O mutirão foi criado através de uma ordem de 
serviço do Presidente Wanderley Ávila.
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Um mutirão para agilizar a análise 
das prestações de contas municipais

Revista do TCE ganha 
novo projeto
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Em novembro, congresso 
sobre a Lei 8.666
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TCEMG e TCU assinam 
convênio de cooperação
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Já se transformou em realidade um dos 
projetos do Conselheiro Antônio Carlos Andra-
da ao assumir a Vice-Presidência: incrementar 
a Revista do TCE como meio de divulgação das 
decisões da Corte de Contas Mineira. Após a 
sua posse já foram publicadas duas edições 
sob o novo modelo.

A Revista do TCE é uma publicação edita-
da trimestralmente desde 1993. Chegou a ser 
feita com periodicidade irregular entre 1983 e 
1987. A versão impressa é enviada para órgãos 
públicos e todas as edições a partir de 1993 
estão disponíveis na internet, na página do 
TCEMG. As duas edições recentes podem ser 
encontradas na rede no formato Adobe Acro-
bat, ou “pdf”, que permite a visualização de 
uma página de forma rigorosamente igual à da 
revista impressa.

FUNÇÃO ORIENTADORA

Na seleção do conteúdo, o Conselheiro determinou ênfase na divulga-
ção das decisões do tribunal que, pela repercussão, tenham um caráter 
orientador para os órgãos públicos jurisdicionados. A equipe da revista 
selecionou para a segunda edição deste ano 15 pareceres e decisões que 
foram publicados na íntegra, sendo que a maioria (oito) eram consultas 
formuladas pelas autoridades discriminadas na legislação vigente.

Também como parte da função orientadora, a revista incrementou a 
sessão de doutrina. Na edição número 2 foram publicados cinco textos 
sobre assuntos jurídicos, um deles de autoria do Auditor Licurgo Mourão 
sobre um assunto importante para toda a área de atuação do TCEMG: 
“Prescrição e decadência: emanações do princípio da segurança jurídica 
nos processos sob a jurisdição dos tribunais de contas”.

Revista do TCE avança no conteúdo e muda visual
A edição também destacou uma entre-

vista com o Vice-Governador de Minas Ge-
rais, professor Antônio Augusto Anastasia, 
realizada pela secretária da revista Maria 
Tereza Valadares Costa e pelos servidores 
Clarice Costa Calixto e Wallace Oliveira 
Chaves.

Esta edição deu sequência ao tema 
“minas de Minas” para a reportagem de 
capa, desta vez abordando a Mina da Pas-
sagem em texto de Bruno Reis de Oliveira. 
Na edição anterior o mesmo autor abriu 
a série com uma análise sobre este tema 
tão fundamental na formação do Estado 
que até participou do seu nome.

Outra ênfase determinada pelo Con-
selheiro Vice-Presidente recaiu na quali-
dade da impressão. Ciente da importância 
deste detalhe na captação do interesse do 
leitor, determinou um incremento na qua-
lidade gráfi ca e estética. A impressão e o 

acabamento foram realizados no parque gráfi co da Imprensa Ofi cial 
do Estado.

Conselheiro Andrada destaca qualidade:

Tribunal promove congresso sobre a lei 8.666/93
O Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio da Comissão de Jurispru-

dência e Súmula, sob a coordenação da Vice-Presidência, em parceria com a 
Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”, promoverá, nos dias 
19 e 20 de novembro de 2009, o Congresso “A Lei 8666/93 e o TCEMG”. Se-
gundo o Conselheiro Vice-Presidente Antônio Carlos Andrada, “pretende-se 
atrair para o evento representantes de órgãos públicos estaduais e municipais, 
agentes do terceiro setor, técnicos deste Tribunal e outros interessados nos 
debates atuais acerca do tema de licitações e contratos administrativos, com 
especial foco na atuação cotidiana dos controladores internos e membros de 
comissões de licitação”.

Durante o Congresso será lançado o sistema informatizado “TCNOTAS”, 
desenvolvido pela Diretoria de Informática, que será disponibilizado na intra-
net e no Portal do TCEMG como ferramenta de pesquisa livre de julgados. No 
mesmo evento também será divulgado o estudo “A Lei 8.666/93 e o TCEMG”, 
que tem como modelo “A Constituição e o Supremo”, do Supremo Tribunal Fe-
deral, com ênfase em matéria licitatória. O documento será disponibilizado 

em edição especial da Revista do Tribunal.
Estão previstos painéis com conferências dos especialistas Gustavo Binen-

bojm (UERJ), Antônio Carlos Andrada (TCEMG), Luciano Ferraz (UFMG), Danie-
la Mello (TCEMG), Florivaldo Dutra de Araújo (UFMG), Odilon Cavallari (TCU), 
Edgar Guimarães (TCEPR), Maria Tereza Dias (UFOP) e Ana Flávia Patrus (CEA-
JUFE). Atuando também como debatedores, presidirão os painéis o Conselhei-
ro-Presidente Wanderley Ávila, o Procurador Cláudio Couto Terrão, o assessor 
da Vice-Presidência e professor Leonardo de Araújo Ferraz e a diretora da Escola 
de Contas, Renata Machado da Silveira Van Damme. Também serão ministrados 
minicursos por servidores do TCEMG e pelos procuradores Glaydson Massaria 
e Maria Cecília Borges.

As inscrições para o congresso podem ser feitas a partir do dia 26 de 
outubro, através do Portal do Tribunal de Contas. O evento ocorrerá na sede 
do TCEMG. Mais informações podem ser obtidas através do endereço eletrô-
nico congressolicitacoes@tce.mg.gov.br ou nos telefones (31) 3348-2341 e 
(31) 3348-2493.

“A assunção deste desafi o em nova etapa de minha trajetória pú-
blica reveste-se de duplo sentido: de um lado, a necessidade de asse-
gurar um nível de excelência que motive e instigue permanentemente 
o leitor e, de outro, imprimir, com esmero e dedicação, um diferencial 
na formatação e elaboração da Revista para torná-la cada vez mais 
aprazível e sedutora aos olhos de quem a manuseia. Portanto, uma 
agradável simbiose entre conteúdo e forma, forma e conteúdo; com 
certeza, não é uma tarefa fácil”.

tce n 55.indd   2tce n 55.indd   2 16/10/2009   17:51:5716/10/2009   17:51:57



3

Principais autoridades do Estado comparecem 
à posse do Conselheiro Sebastião Helvecio

As principais autoridades do Estado de Minas Gerais compareceram à posse 
do Conselheiro Sebastião Helvecio, realizada dia 23 de setembro, no Plenário do 
TCEMG. Bacharel em Direito e médico, ele foi escolhido pela Assembléia Legisla-
tiva de Minas Gerais e nomeado pelo Governador Aécio Neves para substituir o 
Conselheiro Simão Pedro Toledo, falecido em 02/05/2009.

A solenidade foi dirigida pelo Conselheiro-Presidente Wanderley Ávila e con-
tou também com a presença do Governador Aécio Neves. Ambos saudaram o 
empossado enaltecendo sua vida pública e suas realizações. O Governador des-
tacou o TCE como “peça fundamental na boa gestão pública” e disse que “a pre-
sença de Sebastião Helvecio na Corte soma-se aos avanços que esta instituição 
vem tendo ao longo dos últimos anos”. 

Também discursaram na solenidade o Vice-Presidente Antônio Carlos An-
drada e o Auditor Hamilton Coelho.

Além do Governador e do Presidente, compuseram a mesa de honra o Pre-
sidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho; o Desembar-
gador Mauro Soares de Freitas, representando o Presidente do Tribunal de Jus-

tiça; o Procurador-Geral de Justiça, Alceu José Torres Marques; o Secretário de 
Governo Danilo de Castro; o Vice-Prefeito de Belo Horizonte, Roberto Carvalho; a 
Presidente da Câmara, Luzia Ferreira e o Presidente em exercício da Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Conselheiro Luiz Sérgio Gadelha 
Vieira.

Compuseram o Plenário os conselheiros Eduardo Carone Costa, Elmo Braz 
Soares, o Vice-Presidente Antônio Carlos Andrada, a Corregedora Adriene Andra-
de, o empossado Sebastião Helvecio; o Conselheiro em exercício Gilberto Diniz, 
os auditores Licurgo Mourão e Hamilton Coelho e os Procuradores do MP junto 
ao TCE, Maria Cecília Borges e Glaydson Santo Soprani Massaria.

Prestigiaram ainda a cerimônia, os Conselheiros aposentados Sylo Costa, 
Paulo Abércio, Maurício Aleixo e Genival Tourinho; o presidente do Instituto 
Ruy Barbosa e Conselheiro do TCE-SC, Salomão Ribas; a Secretária de Contro-
le Externo do TCU, Neusa Coutinho Affonso, a Auditora-Geral do Estado, Maria 
Celeste Morais Guimarães e outras autoridades como secretários estaduais e 
municipais, deputados, prefeitos, presidentes de câmaras e vereadores. 

Biografi a de Sebastião Helvecio
Sebastião Helvecio Ramos de Castro é natural de Juiz de Fora (MG), 

onde nasceu em 30/11/1946. 
É médico, bacharel em Direito e professor universitário. É doutor em 

Saúde Coletiva pela UERJ/UFJF, tendo defendido tese em 20/04/07. Foi 
presidente do departamento de pediatria da Sociedade de Medicina e Ci-
rurgia de Juiz de Fora (1979/81) e professor adjunto de pediatria da Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Foi diretor-geral do Instituto Mineiro de Assistência aos Municípios 
(IMAM – 1983/86); Secretário de Estado da Saúde (1989/90); signatário 
da Lei Estadual 10.057, de 1989, que implantou a Fundação Hemominas e 
Vice-Prefeito de Juiz de Fora (2001/04).

Elegeu-se Deputado Estadual, cargo que ocupou por seis legislaturas 
consecutivas, a partir de 1987, renunciando em setembro de 2009 para as-
sumir o de Conselheiro do Tribunal de Contas. Na ALMG, foi 4ª-secretário 

da Mesa (1993/94). Na 15ª Legislatura, foi presidente das comissões es-
peciais criadas para analisar as Propostas de Emendas à Constituição 45, 
51 e 53/2003; da Comissão Especial do Transporte de Automóveis (2003) 
e da Comissão Especial dos Centros de Convenções, Feiras e Exposições 
(2006), além de relator do Plano Plurianual de Ação Governamental 
(PPAG) 2003/07 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2004, 
2005 e 2007.

Participou como presidente da Comissão Especial da Reforma Tributá-
ria (de 23/4/2008 a 19/6/2008), Comissão Especial Para Emitir Parecer 
Sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 18.682, Comissão Especial Para 
Emitir Parecer Sobre os Vetos Parciais às Proposições de Lei nºs 18.876, 
18.877 e 18.947, e Comissão de Proposta de Emenda à Constituição nº 
50/2009. Como Vice-Presidente participou de duas comissões de Ética e 
Decoro Parlamentar (de 6/9/2007 até sua renúncia).

Os Auditores, Conselheiros e Procuradores compuseram o Plenário na cerimônia de posse
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Momentos da concorrida posse do

As principais autoridades de Minas compareceram à solenidade de posse

Encontro do Governador com Sebastião Helvecio 
pouco antes da cerimônia

Momento em que o presidente Wanderley Ávila empossa Sebas-
tião Helvecio como Conselheiro

O Conselheiro destacou a importância da missão constitucional 
do TCE e agradeceu pela possibilidade de dar sua contribuição 

nessa nova etapa

O Governador Aécio Neves declarou que, aos últimos avanços da 
Corte de Contas, soma-se a presença de Sebastião Helvecio

Também discursaram na solenidade o Vice-Presidente Antônio 
Carlos Andrada e...

...o Auditor Hamilton Coelho

Autoridades que integraram a mesa de honra O Conselheiro, parabenizado pelo Procurador-Geral de Justiça, 
Alceu José Torres Marques, ...

... pela presidente da Câmara de BH, Vereadora Luzia Ferreira, e ... ...pela Secretária de Controle Externo do TCU em Minas, Neuza 
Coutinho Affonso

A sra. Este Cheberle Pardini, viúva do Auditor do TCE, Frederico 
Pardini, também esteve presente
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o Conselheiro Sebastião Helvecio 

O Governador Aécio Neves é recebido pelo 
Presidente Wanderley Ávila 

Secretário de Governo Danilo de Castro, Desembargador Mauro Soares de Freitas, Presidente do TCEMG Wanderley Ávila, 
Governador Aécio Neves e Presidente da ALMG, Deputado Alberto Pinto Coelho, na mesa de honra

Prestigiaram a solenidade, o Presidente do Instituto Ruy Barbosa, 
Conselheiro Salomão Ribas (centro)...

...e os Conselheiros aposentados, Sylo Costa, Paulo Abércio, e 
Genival Tourinho

O Conselheiro Sebastião Helvecio com a esposa Valéria,... ... entre os fi lhos Fernanda e Linus,...

... com a assessora Raquel Simões, a esposa Valéria, a Auditora-
Geral Maria Celeste e a Secretária-Adjunta Maria Coeli (SEDRU) e...

 ...recebendo os aplausos pelo pronunciamento Com o Vereador de Juiz de Fora Wilson Jabour

O abraço do Deputado Adelmo Leão

O Secretário-Adjunto de Obras do Estado Bonifácio Mourão 
cumprimenta o empossado

Também presente o ex-presidente da AMM, ex-Prefeito de Itajubá 
e ex-Deputado Federal Rosemburgo Romano
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Nova metodologia para os processos de 
aposentadoria, reforma e pensão

O Tribunal de Contas do Estado reformulou a metodologia de recebi-
mento e análise dos processos de aposentadoria, reforma e pensão, que 
agora passam a integrar diretamente os bancos de dados informatizados. 
Como já acontecia com outros processos – inclusive as prestações de 
contas municipais – os documentos em papel não mais serão enviados 
para a sede da Corte de Contas em Belo Horizonte, que só receberá dados 
informatizados via internet.

Para executar os novos procedimentos, a Diretoria de Informática do 
TCE criou o Sistema de Fiscalização dos Atos de Pessoal – FISCAP, que será 
disponibilizado para os jurisdicionados no dia 15 de novembro deste ano. 
A principal alteração é que o TCE não mais receberá os processos de apo-
sentadoria, reforma e pensão. Os atos serão analisados in loco  de acordo 
com planos de inspeção a serem defi nidos e através do envio pela internet 
de anexos padronizados.

Os processos que já estão em tramitação no Tribunal, mas ainda não 
receberam qualquer tipo de análise, retornarão aos órgãos de origem para 
que sejam reenviados. Os atos que possuem uma análise inicial receberão 
tramitação prioritária com a realização de mutirões. O novo procedimen-
to estabelece que os processos enquadrados no instituto da decadência, 
regulamentado pela Súmula 105, serão redistribuídos para os presidentes 
das câmaras do TCE.

A nova sistemática foi regulamentada pela Resolução n° 08/2009 
e pela Instrução Normativa nº 07/2009 que podem ser encontradas no 
Portal do Tribunal ( www.tce.mg.gov.br). A função fi scalizadora da Corte de 
Contas nos processos dessa natureza é defi nida pelo artigo 76, inciso V, da 
Constituição Mineira, que determina que compete ao TCE “apreciar, para o 
fi m de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 
título, pelas administrações direta e indireta, excluídas as nomeações para 
cargo de provimento em comissão ou para função de confi ança”.

O Tribunal criou o endereço eletrônico fi scap@tce.mg.gov.br para es-
clarecimento de dúvidas dos jurisdicionados.

ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Servidores municipais participaram em setembro da apresentação 
do sistema, realizada no Auditório Vivaldi Moreira. O encontro foi orga-
nizado pela Presidência, pela Diretoria de Análise de Atos de Admissão, 
Aposentadoria, Reforma e Pensão - DAARP e pela Escola de Contas de 
Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo.

O Presidente do Tribunal, Conselheiro Wanderley Ávila, abriu os tra-
balhos e declarou que “a iniciativa de apresentar uma nova sistemática 
de fi scalização dos atos concessórios de aposentadoria, reforma e pen-
são vem ao encontro dessa nova visão, de tornar este Tribunal um grande 
parceiro dos jurisdicionados, e, sobretudo, um órgão que se encontra en-
gajado na contemporaneidade e adaptado às demandas que ela exige”.

As palestras foram proferidas pelas técnicas de controle externo 
Elke Andrade Soares de Moura e Silva, Janaína de Souza Maia e Simo-
ne Rodrigues Adami. Ao fi nal, a diretora de análise de atos de admissão, 
aposentadoria, reforma e pensão, Janaína de Souza Maia, e a diretora do 
departamento de desenvolvimento e administração de dados e redes, 
Maria Antônia dos Santos, responderam às perguntas dos participan-
tes.

No dia 18 de novembro o Tribunal vai promover um treinamento para 
a utilização do FISCAP, dirigido aos jurisdicionados .

O que diz a Constituição Mineira:

“Compete ao TCE apreciar, para o fi m de registro, a legalidade dos atos 
de admissão de pessoal, a qualquer título, pelas administrações direta e 
indireta, excluídas as nomeações para cargo de provimento em comissão 
ou para função de confi ança.”

Artigo 76, inciso V, da Constituição Mineira
Boa platéia acompanhou as explicações sobre a nova metodologia

As especialistas Elke Moura, Simone Adami e Janaina Maia explicam para a 
platéia o funcionamento do novo programa
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Mutirão faz análise das prestações de contas 
municipais de 2008 em tempo recorde

Uma grande reformulação da sistemática de análise das pres-
tações de contas municipais trouxe dois resultados inéditos para 
o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em 2009: em 
apenas 60 dias, nos meses de junho e julho, 850 prestações do 
exercício de 2008 dos 853 municípios mineiros foram examina-
das pela área técnica e, até o fi nal de setembro, 288 já haviam 
recebido parecer prévio nas duas câmaras de julgamento.

Estes resultados foram consequência do “Projeto de oti-
mização das ações referentes à análise e processamento das 
prestações de contas anuais” criado pela Resolução TCEMG nº 
04/2009, assinada pelo Conselheiro-Presidente Wanderley Ávila 
em 30/05/2009. Por ordem de serviço, ele estipulou o prazo de 
60 dias para a análise de todas as prestações de 2008 pela Dire-
toria de Análise Formal de Contas (DAC). A área técnica cumpriu o 
prazo com apenas três exceções (0,35%). O exame de duas con-
tas que estavam paralisadas por causa de solicitação de substi-
tuição de dados foi realizado posteriormente e a outra prestação, 
que não foi remetida ao Tribunal, acabou convertida em tomada 
de contas.

O primeiro passo do projeto foi um estudo elaborado pela DAC 
após a posse do atual presidente e da nomeação dos diretores e 

demais cargos de confi ança. O estudo incluiu o escopo (abran-
gência da análise), propostas de prazos e número de técnicos 
necessários. O prazo de 60 dias para a realização das analises foi 
proposto nesta fase e levou em consideração o número ideal de 
servidores para compor o mutirão.

A decisão seguinte foi a criação da “Comissão de estudos vi-
sando otimizar a análise das prestações de contas municipais e 
dos poderes e órgãos estaduais”, composta pelos Conselheiros 
Antônio Carlos Andrada, Adriene Andrade, Gilberto Diniz, Licurgo 
Mourão e pelo Procurador Cláudio Terrão. E através das portarias 
números 53 e 63 nomeou um grupo de suporte para a comissão, 
composto por 10 membros.

Para a execução, o Presidente criou a “Comissão de mutirão 
institucional para análise, instrução e deliberação dos processos 
de prestação de contas anuais apresentadas pelos chefes do Po-
der Executivo Municipal, referentes ao exercício de 2008 e ante-
riores, no âmbito do Tribunal de Contas” através da Portaria nº 
61, de 19/06/2009. O grupo foi composto por todos os técnicos 
da Coordenadoria de Área de Análise de Contas do Executivo Mu-
nicipal (vinculada à DAC) e mais 11 profi ssionais recrutados em 
outros setores. 

TCE planeja o futuro e defi ne estratégias 
para os próximos cinco anos

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
defi niu, em encontro de três dias, o seu plano de de-
senvolvimento estratégico dos próximos cinco anos. 
O encontro foi presidido pelo Conselheiro Wanderley 
Ávila e teve a participação dos conselheiros, audito-
res, procuradores do MP junto ao TCE, diretores, che-
fes de gabinete, assessores e responsáveis por estra-
tégias a serem desenvolvidas no período 2010-2014. 

Na abertura do evento, o Presidente Wanderley 
Ávila salientou que “essa é a oportunidade para se 
construir o Tribunal do futuro, que precisa atender 
aos reclames da sociedade por uma gestão pública 
efi ciente, efi caz e efetiva”. Reforçou que tem a abso-
luta certeza de êxito, pois “temos o apoio imprescin-
dível dos conselheiros, auditores, procuradores e um 
corpo técnico da melhor qualidade.”

No encerramento, o Conselheiro Sebastião Helvecio enfatizou 
sua “felicidade de estar ingressando no Tribunal em um momento 
tão rico em que o futuro da instituição é planejado” e parabenizou 
a todos os participantes pelo empenho na elaboração dos objetivos 
estratégicos.

O novo plano estratégico vem sendo elaborado desde o início do 

ano com encontros que avaliaram os resultados do planejamento 
estratégico anterior, referente ao período 2004-2008, e identifi ca-
ram as novas demandas para que o Tribunal possa aprimorar seus 
procedimentos com vistas a cumprir sua missão “no exercício do 
controle externo da gestão dos recursos públicos de forma efi cien-
te, efi caz e efetiva, em benefício da sociedade”.

Reunião de um dos grupos de trabalho do Núcleo de Planejamento
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TCE e TCU assinam parceria para 
controle de recursos federais

O TCEMG e o Tribunal de 
Contas da União fi rmaram 
Acordo de Cooperação Téc-
nica para fi scalizar a aplica-
ção de recursos públicos nos 
órgãos e entidades estadu-
ais e municipais de Minas. 
A parceria foi assinada pelo 
Presidente do TCE, Conse-
lheiro Wanderley Ávila, e pelo 
Presidente do TCU, Ministro 
Ubiratan Diniz de Aguiar, du-
rante a 1ª Reunião Técnica de 
Presidentes dos Tribunais de 
Contas do Brasil, realizada em 
14 de setembro, em Brasília.

O instrumento de cooperação prevê também o intercâmbio de experiências, informações 
e tecnologias visando à capacitação, ao aperfeiçoamento e à especialização técnica de re-
cursos humanos, além do desenvolvimento institucional e da gestão publica. Propõe ainda 
o conhecimento mútuo das normas e procedimentos de fi scalização e da jurisprudência, e a 
cessão de mecanismos de divulgação com o objetivo de difundir boas práticas na administra-
ção pública por meio de instrumentos de comunicação corporativos, como links  institucionais 
nos respectivos portais da internet de cada Tribunal.

Conselheiro Antônio Carlos Andrada
 lança livro sobre política

O Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselhei-
ro Antônio Carlos Andrada, lançou em setembro, na Academia 
Mineira de Letras, o livro “Política, ainda é possível?”.

Antônio Carlos Andrada é bacharel em Direito e professor 
licenciado de Direito Constitucional e Ciência Política da UNI-
PAC/MG. Foi vereador e prefeito em Barbacena e deputado 
estadual por duas legislaturas. Está no TCEMG desde 2006, 
tendo sido o Corregedor em 2007 e 2008 e Vice-Presidente 
desde fevereiro deste ano.

Publicou, entre, outros, os livros Em Defesa do Parla-
mento, O Município na Federação Brasileira – uma propos-
ta, A Imigração Italiana em Barbacena – um século de História e 
Computocracia – o défi cit democrático da globalização.
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Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente do TCEMG, e o Ministro 
Ubiratan Diniz de Aguiar, Presidente do TCU.
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