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R E T I F I C A Ç Ã O  
 
ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA, REALIZADA  EM 16 DE  
AGOSTO DE 2005, NO AUDITÓRIO "PROF. JOSÉ  LUIZ  DE ANHAIA MELLO" 
 
LEIA-SE COMO CONSTA E NÃO COMO CONSTOU 
 
 
 Ao início dos trabalhos manifestaram-se: 
 o CONSELHEIRO FULVIO JULIÃO BIAZZI -  Sr. Presidente, 
Sr. Conselheiro, Sra. Procuradora da Fazenda, hoje, para 
todos nós que militamos neste Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, é um dia muito especial. Isso porque o Presidente 
desta Câmara, o eminente Decano da Casa, Conselheiro Antonio 
Roque Citadini, colhe mais uma flor no jardim de sua 
existência. 

E eu desejo, pessoalmente, ao caro amigo e Conselheiro, 
que a cada dia de sua vida abra-se uma flor, trazendo muita 
saúde, paz e alegria, e que todos os seus sonhos sejam 
realizados. 

E, por uma feliz coincidência, o aniversário de V. Exa. 
coincide com o Santo padroeiro da minha terra natal, que é 
São Roque, motivo dobrado para me regozijar. Parabéns e que 
V. Exa. continue a trilhar o caminho do sucesso e da 
competência, até porque, ao contrário de muitos, aos quais me 
incluo, V. Exa. passa o aniversário trabalhando. Alguns, no 
dia do aniversário, somem; V. Exa. trabalha e preside  a 
sessão desta Câmara, para orgulho e honra de todos nós.  

Parabéns a V. Excelência. 
O SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DE CAMPOS – 

Sr. Presidente, Sr. Conselheiro, quero associar-me às 
efusivas palavras do Conselheiro Fulvio Julião Biazzi e, ao 
mesmo tempo, dizer que quem tem o prazer e a ventura de 
conhecer o eminente Conselheiro Antonio Roque Citadini sabe 
que ele se faz merecedor sempre,  hoje e por toda sua vida, 
dos votos da maior felicidade pessoal. Meus parabéns, 
Conselheiro. 

A PROCURADORA DA FAZENDA – Bela. Claudia  Távora Machado  
Viviani Nicolau – Sr. Presidente, Sr. Conselheiro, gostaria 
de endossar os votos de parabéns  e cumprimentar  V. 
Excelência, Conselheiro Antonio Roque Citadini, na pessoa de 
todos os integrantes da Procuradoria da Fazenda do Estado. 
Parabéns. 

O PRESIDENTE – Muito obrigado. Gostaria de agradecer a 
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todos: aos Conselheiros Fulvio e Carlos Alberto, à Dra. 
Claudia, e estender  esses cumprimentos também ao Conselheiro 
Renato Martins Costa, que fez, na semana passada, no último 
dia 10, aniversário. 

As palavras cordiais do Conselheiro Fulvio pecam pela 
amizade são fruto  da grande estima que sempre temos entre 
nós.  

Agradeço a todos, notadamente as palavras iniciais do 
Conselheiro Fulvio Julião Biazzi, e estendo os cumprimentos 
ao Conselheiro Renato Martins Costa, nosso grande amigo, que 
excepcionalmente está ausente, de licença. 
 
 
Publicada no D.O.E. de 31 de agosto de 2005 fl. 43 


