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DEPUTADO JOÃO DADO HOMENAGEIA A REPÚBLICA COM APRESENTAÇÃO DE
PROJETO DE CRIAÇÃO DO DIA NACIONAL DO AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO
AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO AGRADECEM INICIATIVA DO DEPUTADO DE CRIAR IDENTIDADE NACIONAL
DA CATEGORIA E RESGATAR O ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL
Dep. João Dado e amigos da ANTC
Brasília, 13 de novembro de 2012

BRASÍLIA. Na manhã desta terça-feira (13),
a Diretoria da ANTC deu mais um
importante passo rumo à consolidação da
identidade nacional dos auditores de
controle externo dos 34 Tribunais de Contas
do Brasil. O deputado federal João Dado
(PDT-SP) recebeu os representantes da
entidade para discutir estratégias que
possibilitem à sociedade e às autoridades
conhecerem melhor as atribuições do
auditor de controle externo em todo país.
Após discutirem o texto do anteprojeto
formulado pela ANTC, Dado apresentou ao
Plenário da Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei nº 4.708, de 2012, que institui
o Dia Nacional dos Auditores de Controle
Externo. A data escolhida para celebração,
27 de abril, remete ao ano 1893, dia
memorável em que o tenente-coronel
Serzedello Corrêa, então ministro da
Fazenda do governo Floriano Peixoto,
entregou sua carta de demissão do cargo
num ato de coragem e espírito público
contra decisão presidencial que determinou
o esvaziamento da competência do Tribunal
de Contas para impugnar despesas ilegais.

VALORES DO AUDITOR
A carta de Serzedello é histórica e traz
em sua essência valores e princípios
fundamentais para o exercício das
atividades exclusivas de Estado relativas
a auditorias, inspeções e demais
atividades
típicas
de fiscalização
atribuídas aos auditores de controle
externo concursados para esse fim. O
objetivo da data comemorativa é
despertar - e a cada ano renovar - nos
auditores a coragem e o espírito
público que marcaram a postura
exemplar de Serzedello Corrêa em
defesa da moralidade da administração
pública e da independência e autonomia
do Tribunal de Contas, bem como lhes
promover o devido reconhecimento e
valorização pela Nação, tendo em vista
a relevância de sua atuação para a
consolidação do Estado Democrático, a
defesa das Constituições, das leis e do
patrimônio público, e para a promoção
da cidadania, entre outras ações.

Ao se celebrar o auditor de controle
externo e promover a valorização desse
agente
público,
dar-se-á
passo
indispensável ao resgate do órgão de
fiscalização e instrução dos Tribunais
de Contas, preterido pelo constituinte
quando da redemocratização do Estado
em 1988. Com essa iniciativa, a ANTC
segue os mesmos passos da exitosa
experiência de fundação, pelo próprio
deputado João Dado, da Federação
Brasileira de Associações de Fiscais de
Tributos Estaduais (Febrafite), entidade
que,
após
20
anos, congrega
associações exclusivas dos fiscais de
tributos de 26 Unidades Federadas, os
quais se identificam nacionalmente, o
que fortalece a categoria. Tanto o
deputado quanto a Diretoria da ANTC
querem aprovar o PL o mais breve
possível, para comemorar a data já em
2013. Para atingir essa meta, a ANTC
buscará alianças com todas as
entidades representativas dos auditores
de controle externo e outras entidades
e organizações parceiras.

