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ATA DA 1ª SESSÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL PLENO, REALIZADA EM 09 

DE DEZEMBRO DE 2020, POR MEIO DE PLATAFORMA PARA 

VIDEOCONFERÊNCIA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO TCESP Nº 02/2020. 

 

PRESIDENTE - Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues 

PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – Thiago 

Pinheiro Lima 

PROCURADOR-CHEFE DA FAZENDA DO ESTADO - Luiz Menezes Neto 

SECRETÁRIO - Sérgio Ciquera Rossi 

 

Presentes os Conselheiros Antonio Roque Citadini, Edgard 

Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes, Dimas 

Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo e o Auditor Substituto de Conselheiro 

Josué Romero. 

Às dez horas, havendo número legal, o PRESIDENTE declarou 

abertos os trabalhos da 1ª Sessão Especial de Eleição do Tribunal Pleno, 

convocada por Edital publicado no Diário Oficial do Estado do dia 27 de 

novembro de 2020, visando à Eleição do Presidente, Vice-Presidente e 

Corregedor para o exercício de 2021, nos termos do artigo 10, parágrafo único 

da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, e dos artigos 15 e 73, 

parágrafo 3º, item 2, do Regimento Interno. 

Em seguida, o PRESIDENTE assim se manifestou: 

Cumprimento os senhores Conselheiros, o Procurador-Geral do 

Ministério Público de Contas, o Procurador-Chefe da Fazenda do Estado e o 

senhor Secretário-Diretor Geral.  

Nesta Sessão, excepcionalmente, nossa eleição se fará de 

maneira virtual, a partir de plataforma elaborada pelo nosso Departamento de 

Tecnologia da Informação. É absolutamente garantido que o sigilo do voto seja 

mantido, e os resultados serão computados e imediatamente revelados.  



 

 

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL – SDG-1 - TAQUIGRAFIA 

  

 

 
1ª Sessão Especial do Tribunal Pleno 

2 

 

Vossas Excelências devem estar recebendo o link. Acabo de 

receber o link para a votação. Indago se todos receberam? Sim. Todos 

receberam, vamos acessar então o programa. Temos aqui os Conselheiros 

habilitados a serem eleitos e os cargos a serem providos. Então, deveremos 

assinalar no nome do Conselheiro o cargo a que compete. 

Votação em andamento. Apareceu na tela o resultado, o qual 

proclamo:  

Com seis votos, por unanimidade, eleitos a Conselheira Cristiana 

de Castro Moraes para Presidente, o Conselheiro Dimas Ramalho para Vice-

Presidente e o Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo para Corregedor.  

Maravilhoso, nossos cumprimentos, parabéns. 

Cumprimento, evidentemente, os meus amigos, os Conselheiros 

eleitos, especialmente a Cristiana, que vai receber o encargo de conduzir a 

Corte durante o ano de 2021. 

Deixe-me dizer uma coisa, Cristiana, com a experiência que 

tivemos neste ano de 2020, como Vossa Excelência sabe, foi um ano peculiar, 

cheio de novidades e desafios novos, mas a resposta do Tribunal às novas 

circunstâncias foi extraordinariamente importante; muito bom, foi uma 

experiência riquíssima, pudemos perceber o valor que temos da nossa força de 

trabalho, desde os Chefes e Diretores até o mais humilde funcionário, todos 

empenhados em fazer com que o Tribunal não deixasse de cumprir suas 

obrigações. 

Registro a minha especial admiração por todos da área de 

Fiscalização, da Tecnologia de Informação, da nossa Escola de Contas, que 

todos aprenderam com poucos instrumentos colocados à disposição. Eu diria 

poucos porque o bom, o gostoso, é o relacionamento, é a viagem, o contato 

pessoal, o que não foi possível fazer mesmo entre nós que deixamos de nos 

ver presencialmente, mas que estivemos próximos o tempo todo com os 

recursos que a informática nos deu.  
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Chegamos a ótimos resultados no Tribunal. Hoje mesmo, o Diário 

Oficial estampa um relatório de todas as atividades desenvolvidas durante esta 

crise do coronavírus. Os senhores vão ver a quantidade não só de processos 

examinados, mas a quantidade de intervenções e a qualidade das 

intervenções, todas elas prestigiando o trabalho. 

Então, Cristiana, honestamente, com toda sinceridade, quero 

desejar a você um ano fantástico, muito feliz aqui, apesar de todas as 

dificuldades. Você terá como enfrentá-las, terá como superá-las, contando, 

como tive a felicidade de contar com essa infraestrutura do Tribunal. 

Cumprimento cada um dos nossos servidores, cada um dos 

nossos diretores, amigos e colaboradores e desejo a você, ao Dimas e ao 

nosso amigo Beraldo, toda a felicidade na gestão, que, tenho certeza, será 

maravilhosa. Parabéns, Cristiana, forte abraço.  

Quem deseja se manifestar? Doutor Luiz Menezes Neto. 

PROCURADOR-CHEFE DA FAZENDA DO ESTADO – Eminente 

Presidente Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, peço este momento 

apenas para cumprimentar Vossa Excelência pelo desempenho da sua gestão 

e desejar que o senhor continue aqui por muito tempo para colaborar com os 

demais Conselheiros. Vossa Excelência desempenhou com brilhantismo a sua 

gestão, aliás, uma peculiaridade dos Conselheiros desta Casa. 

Quero aproveitar o ensejo também para cumprimentar os 

Conselheiros eleitos para a Presidência deste Tribunal, doutora Cristiana de 

Castro Moraes, Vice-Presidente Doutor Dimas Eduardo Ramalho e como 

Corregedor o Doutor Sidney Beraldo. Vossas Excelências já exerceram esses 

relevantes cargos e, portanto, não terão a menor dificuldade no desempenho 

deles. Parabéns a todos e felicidades. Agradeço a oportunidade, desejando 

Feliz Natal a todos. 

PRESIDENTE – Muito obrigado, Procurador doutor Luiz Menezes. 

O Conselheiro Decano Antonio Roque Citadini pede a palavra. 
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CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI – Senhor 

Presidente, senhores Conselheiros, é uma eleição atípica, nunca fizemos.  

Primeiro, quero cumprimentar o Conselheiro Edgard, porque este 

ano foi muito difícil, vamos falar a verdade. O Conselheiro Edgard pode colocar 

no currículo dele que ele foi Presidente como nunca. Espero que não tenhamos 

outra pandemia como essa, que virou de ponta cabeça o mundo; não só o País 

nem só o Tribunal, mas com essa situação de extrema dificuldade o 

Conselheiro Edgard foi de uma dedicação que nós precisamos elogiar e 

aplaudir. Não é surpresa, mas é uma situação difícil, muito difícil.  

O importante é que foi um ano com todas as dificuldades, mas 

com o Tribunal ativo, funcionando bem, atendendo às demandas de 

fiscalização de sua responsabilidade. De certa forma, eu diria que o Tribunal 

inovou muito bem em todos os campos, o que nos enche de alegria em 

cumprimentar o Presidente nesta oportunidade. 

Queria também cumprimentar a Conselheira Cristiana, que é 

minha colega de Câmara, o Conselheiro Dimas e o Conselheiro Sidney 

Beraldo.  

Curioso que esta é uma cerimônia, vamos dizer reunião, porque 

não é exatamente uma cerimônia, mas que ganha uma característica de 

normalidade no nosso Tribunal.  

É preciso que reconheçamos que essa forma de escolher o corpo 

diretivo não foi fruto senão de muito trabalho. Essa não é a norma que ocorre 

em outros Tribunais, tanto Judiciários como Tribunais de Contas e outros 

Tribunais, mas nós conseguimos construir uma situação em que, muitas vezes, 

em outros lugares é traumatizante, aqui acaba sendo algo de normalidade e 

algo que apresenta obviamente poucas surpresas, o que não é o caso que 

ocorria no passado, no Tribunal, quando nós chegamos. 

Ficamos felizes nessas circunstâncias e porque assume a 

Conselheira Cristiana. Desejo toda a sorte para ela, espero que este ano que 
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virá seja melhor para todos nós, de forma que se possa ter uma vida com 

normalidade para melhor trabalhar, independente de dizer que já sei que nós 

teremos um ano de muito trabalho com a Conselheira na Presidência.  

Quero cumprimentar e desejar a todos, ao Conselheiro Dimas, ao 

Conselheiro Beraldo e a Conselheira Cristiana, toda a sorte possível neste 

próximo ano. Muito obrigado, senhor Presidente. 

PRESIDENTE – Muito obrigado a Vossa Excelência, Conselheiro 

Roque Citadini, pelas palavras. Conselheiro Renato Martins Costa pede a 

palavra. 

CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA – Senhor 

Presidente, meus prezados amigos Conselheiros, o Decano nos representa a 

todos; sinto-me inteiramente representado pelas palavras que o Roque proferiu 

aqui, mas não posso deixar de me associar aos cumprimentos.  

Em primeiro lugar a você, Edgard, neste ano tão 

extraordinariamente difícil, que conseguiu levar o Tribunal da maneira mais 

impecável possível diante de circunstâncias tão desfavoráveis. Você fez uma 

administração que nos orgulha a todos e, certamente, reforça a nossa 

convicção, lá atrás formada, de que “não, você tem muito para dar para o 

Tribunal ainda”, quando queria escapar da Presidência, mas, olha só, que bom 

que isso não aconteceu; que bom para todos nós e, tenho certeza, que bom 

para você também, porque foi um ano que todos crescemos juntos aqui, como 

sempre acontece.  

Em segundo lugar, é um registro só, mas muito significativo. O 

Tribunal veio de três presidências seguidas e, consequentemente, de vice-

presidências e corregedorias dos três Conselheiros mais antigos do Tribunal. 

Eu em 2018, o Roque em 2019 e o Edgard em 2020. Agora, a Cristiana, o 

Dimas e o Beraldo, que foram os três últimos a chegarem, a quem não falta 

conhecimento, experiência, não falta nada, sobra. Tenho certeza que excede 

aos mais antigos, inclusive.  
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Porém o significado político-administrativo disso é 

importantíssimo, mostra unidade do Tribunal, mostra que aqui não há lugar 

para personalismos, mostra que aqui somos uma equipe e que 

circunstancialmente teremos um administrador de plantão naquele ano e 

cerramos fileiras com esse administrador. Apoiamos esse administrador, 

porque ele só vai agir na nossa representação e na síntese de tudo aquilo que 

todos nós, em conjunto, decidimos e concordamos.  

Fico muito orgulhoso de fazer parte deste Colegiado, muito 

orgulhoso de ser presidido por Cristiana de Castro Moraes no ano que vem. 

Com sua competência, com sua força de trabalho, levará a sua marca pessoal 

para a administração do Tribunal. Dimas e Beraldo apoiando em todos os 

momentos e assistindo em todas as necessidades que se façam.  

Então, são só essas observações, senhor Presidente, que, por 

dever de coração, quis registrar aqui. 

PRESIDENTE – Muito bem, Conselheiro Renato. Muito obrigado 

pelas suas deferências. O Conselheiro Substituto Josué Romero também pede 

a palavra e na sequência o Doutor Thiago. Por último, a Conselheira Cristiana 

de Castro Moraes, que deseja se manifestar. Conselheiro Josué Romero tem a 

palavra. 

AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO JOSUÉ ROMERO 

– Senhor Presidente, senhores Conselheiros, senhores Procuradores, senhor 

Secretário, bom dia a todos. Em nome do Corpo de Auditores, doutor Edgard, 

quero parabenizar Vossa Excelência pela excelente gestão, tranquila, muito 

serena, enfrentou os novos desafios com muita qualidade e sucesso.  

Também quero felicitar a Doutora Cristiana, o Doutor Dimas e o 

Doutor Beraldo pela eleição, desejando e tendo a certeza de que farão também 

uma excelente gestão. Agradeço pela oportunidade. 
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PRESIDENTE – Eu que agradeço a Vossa Excelência. 

Conselheiro Sidney Beraldo, nosso Corregedor eleito, também deseja se 

manifestar. 

CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO – Senhor 

Presidente, senhores Conselheiros, senhores Procuradores, quero ser breve, 

mas também não poderia deixar de me manifestar num momento tão 

importante.  

Primeiramente, quero reforçar e concordar com tudo o que já foi 

dito com relação à sua Presidência. O Doutor Renato afirmou que foi impecável 

e foi mesmo. Lembro-me também de quando o senhor não queria assumir, 

tendo dito isso várias vezes a todos os Conselheiros. Mas foi estimulado que o 

fizesse e foi excelente. Num momento como este, foi o homem certo, no lugar 

certo: sereno e habilidoso não só para lidar com os Conselheiros, com a nossa 

equipe, mas também representando a nossa instituição lá fora em um período 

tão difícil.  

Faço o meu registro, Doutor Edgard, com o meu reconhecimento. 

Tenho muito orgulho de fazer parte deste time e de ter sido presidido por Vossa 

Excelência. Deixo minha manifestação e o meu abraço.  

Da mesma forma, a Doutora Cristiana e o Conselheiro Dimas. 

Foram citados pontos importantes. E era isso que eu queria registrar. Em um 

ambiente como o que estamos vivendo, tão dividido, tão polêmico, de tanta 

intolerância, passamos 2020 produzindo, enfrentando os desafios e 

encontrando soluções. E o resultado está aí: chegamos ao final do ano com 

uma produtividade excelente. Isso é fruto dessa harmonia, desse ambiente 

positivo que temos aqui.  

Nos comportamos como uma equipe e temos esse espírito de 

continuidade. Como disseram o Doutor Renato e o Doutor Roque, tivemos os 

três mais antigos. Já tivemos, lá atrás, os três mais novos e agora isso vai se 

repetir. E temos a continuidade. Verificamos que, muitas vezes, em uma troca 

de equipe, há uma descontinuidade enorme. Nós temos aqui um planejamento 
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elaborado há anos e ele tem sido rigorosamente cumprido. Vejam o que 

avançamos nessa área de tecnologia, de revisão de processos e etc. Então é 

muito positivo o momento, apesar de todas as dificuldades que estamos 

vivendo.  

Muito sucesso para a Doutora Cristiana e o dr. Dimas. Contem 

com a gente. Vamos, juntos, dar continuidade a esse trabalho, à primorosa 

missão de fazer com que os recursos públicos sejam aplicados da melhor 

forma possível a favor do cidadão. 

PRESIDENTE – Muito bem, Conselheiro Beraldo, muito grato. O 

Conselheiro Dimas Ramalho pede a palavra.  

CONSELHEIRO DIMAS RAMALHO – Senhor Presidente, 

senhores Conselheiros, senhores Procuradores, também queria agradecer a 

confiança dos pares. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a nós aqui do 

Tribunal de Contas – como aqueles que me antecederam disseram – a maneira 

como conseguimos conviver em harmonia nas eleições, nas questões que nós 

passamos como um Órgão coletivo, como um Colegiado. 

Queria cumprimentar o Presidente Edgard pela maneira como 

dirigiu o Tribunal este ano, uma direção segura, uma direção realmente de 

quem conhece a Instituição. Foi um ano totalmente diferente, de adaptações 

constantes, que eu me senti muito tranquilo com a direção de Vossa 

Excelência. Tenho muito orgulho de estar sendo liderado por uma Presidência 

encabeçada por Vossa Excelência. 

Quero cumprimentar todos os Conselheiros presentes, que 

ajudaram a construir este ano, um ano produtivo, um ano em que enfrentamos 

problemas de quando íamos retomar nossas votações e, evidentemente, 

transformamos tudo isso numa experiência fantástica de evolução. A DTI 

cumpriu um papel importantíssimo nesse sentido, quero cumprimentar o Fábio 

e todos do Departamento, SDG, Administração, Auditores, Ministério Público, 

tenho muito orgulho de fazer parte deste Colegiado. 
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Quero cumprimentar o Conselheiro Beraldo, que será o nosso 

novo Corregedor, e cumprimentar a Conselheira Cristiana, com certeza vamos 

ajudá-la a construir e a fazer uma boa gestão, e que fará com certeza. Aqui 

cada um deixa a sua marca na passagem, mas é realmente uma corrida de 

troca de bastão, nós temos um planejamento estratégico.  

Então, como Vice-Presidente, há de se tomar posse, estarei 

sempre presente para colaborar e para ajudar.  Se há uma coisa importante no 

Tribunal é que nós delegamos ao Presidente, apoiamos o Presidente em suas 

ações. . Esse é o grande segredo desse nosso Colegiado. 

Este foi um ano difícil, nós nos mantivemos afastados das 

pessoas, tivemos perdas, conquistas, afastamentos, nós nos reinventamos e o 

Tribunal também se reinventou, estamos avançados em relação à tecnologia.  

Tenho muito orgulho de fazer parte deste Tribunal e darei sempre 

o melhor para fazer esta Corte cada vez melhor e, com certeza, fazer o que é a 

nossa função, que é defender o dinheiro do paulista e a boa aplicação dos 

recursos públicos, orientando e, quando for o caso, punir, mas, sobretudo, 

exercendo as funções constitucionais para as quais somos destinados e 

eleitos.  

Muito obrigado, Presidente, pela sua gestão. Conselheira 

Cristiana, todo sucesso do mundo, conte conosco. 

PRESIDENTE – Tão gentis as suas palavras. Sei que são as 

palavras de um amigo, portanto absolutamente sinceras. O Doutor Thiago 

queria falar alguma coisa, mas parece que faltou energia. Voltou? Está 

presente, Doutor Thiago Pinheiro Lima? Sim. 

Estou recebendo muitos elogios e todos eles partindo de amigos. 

Todos nós estamos desejando à Conselheira eleita todo o sucesso do mundo, 

que nós sabemos que ela irá ter.  

Já se manifestaram todos os Conselheiros, o Doutor Menezes 

também se manifestou. Falta Vossa Excelência. Vamos ouvi-lo. 



 

 

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL – SDG-1 - TAQUIGRAFIA 

  

 

 
1ª Sessão Especial do Tribunal Pleno 

10 

 

PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

CONTAS – Claro, será um prazer. Senhor Presidente, senhora Conselheira, 

senhores Conselheiros, Secretário-Diretor-Geral, advogados, todos os 

servidores do Tribunal de Contas e todos os que nos assistem pela internet. 

Senhor Presidente, no primeiro evento deste ano, 2020, em 

Presidente Prudente, o único evento que pudemos participar presencialmente, 

e eu disse naquela oportunidade o que resumia Vossa Excelência em uma 

palavra: prudência. O senhor deve se recordar disso.  

Após este ano tão difícil, talvez o ano mais difícil da minha 

geração; digo da minha geração porque não era vivo naquele momento, em 

1964, como talvez a maioria dos senhores, mas este tem sido o ano mais difícil 

da minha geração, não só por conta da maior crise de saúde pública que 

estamos vivendo, mas pelas consequências que ela nos impõe: o isolamento, 

as mais de 170 mil vidas que se perderam, a dificuldade econômica, tudo isso 

gera um sentimento negativo natural em qualquer ser humano.  

 O que Vossa Excelência demonstrou, ao longo deste ano, eu 

poderia resumir em outra palavra: resiliência. Foi impressionante a sua 

capacidade para enfrentar as adversidades e a sua capacidade de exercer a 

liderança em momento tão difícil como este. Veja que até o nosso amigo Sérgio 

Rossi, com muito medo, com muito receio da doença, quando percebeu e viu a 

sua capacidade de liderar, a forma como o senhor enfrentou e foi à frente 

tomar as atitudes necessárias para que o Controle Externo do Estado de São 

Paulo pudesse ter continuidade, ele também se viu na necessidade de 

acompanhar e de também atuar fisicamente no Tribunal, mesmo com tanto 

medo e receio da doença. 

O relatório que o senhor mencionou, divulgado hoje no Diário 

Oficial, é riquíssimo de dados e demonstra as atividades exercidas pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nesse exercício de 2020. A 

despeito do home-office, da paralisação e de todas as dificuldades que 

tivemos, 26 atos normativos foram publicados; o painel da gestão do 
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enfrentamento ao Covid foi um instrumento riquíssimo, inclusive para nós do 

Ministério Público, para fazer o acompanhamento de diversas contratações, em 

que tivemos que fazer o cotejo da análise dessas contratações, inclusive com 

base nessas informações disponibilizadas no painel de gestão. Portanto houve 

um total reenquadramento da Fiscalização.  

Tive a felicidade de ver também nesse relatório, hoje, publicado 

no Diário Oficial, que sete auditorias operacionais foram realizadas pela 

Diretoria de Contas do Governador, o que certamente será importante para a 

análise das contas no começo do próximo ano. Tivemos 31 mil processos 

instruídos pelas unidades técnicas do Tribunal e 16 mil processos julgados.  

Portanto, senhores, o relatório de atividades divulgado hoje 

demonstra que o controle externo do Estado de São Paulo continuou sendo 

exercido, a despeito de toda a dificuldade do ano de 2020, com êxito, com 

louvor e com sucesso.  

Portanto, senhor Presidente, o senhor está de parabéns. É nesse 

momento de tanta dificuldade que o ser humano percebe a sua insignificância. 

Vendo o quão pequeno nós somos diante de tudo isso que está acontecendo. 

Esse momento foi importante, senhor Presidente, senhores Conselheiros, para 

gerar empatia nas pessoas. O ser humano precisa muito disso e tudo isso 

deságua na gratidão.  

É essa a gratidão que tenho ao Presidente, aos Conselheiros, aos 

servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porque num ano tão 

atípico como este se dedicaram, se empenharam, e todos nós pudemos 

contribuir para a melhora da gestão pública. 

Quero finalizar essa primeira parte em relação ao doutor Edgard, 

fazendo uma homenagem.  Todo ano sempre cito algum setor do Tribunal que 

se destacou. Certamente a informática atuou com muito louvor, mas não vou 

falar da informática este ano, porque todos os advogados e todo mundo já está 

elogiando muito. Quero falar de duas pessoas; quero falar do doutor Cláudio 

Melo e da Doutora Paula, no GTP, além, evidentemente, de toda a equipe que 
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atuou e lhe deu condições para este excelente trabalho. Os dois, Cláudio Melo 

com muita cautela, com muita calma, com muita paciência, e a Paula, falando 

muito pouco, mas trabalhando muito. Eles certamente foram os alicerces para 

essa gestão de sucesso que o senhor conseguiu fazer. 

Com relação à Doutora Cristiana, desejo sucesso. A doutora 

Cristiana tem muita sensibilidade, mas tem a firmeza da mulher. É uma pessoa 

muito responsável. Fico sempre analisando a sua conduta, a forma como a 

senhora vota é sempre muito latente, patente a sua preocupação com as 

consequências das suas decisões. Isso é um aspecto muito interessante, esse 

aspecto consequencialista. Tenha certeza que o MP de Contas será parceiro e 

atuará ao seu lado na gestão, conte conosco. 

Certamente, contará com o Doutor Dimas e com o Doutor 

Beraldo. O Doutor Dimas, com muita experiência na atividade parlamentar, e o 

Doutor Beraldo, com muita experiência na atividade da gestão pública. É um 

belo trio, certamente o Tribunal está em boas mãos. 

Muito obrigado a todos, muito obrigado, Doutor Edgard, parabéns 

doutora Cristiana, mais uma vez; sucesso, conte conosco. 

PRESIDENTE – Muito obrigado doutor Thiago Pinheiro Lima, 

Vossa Excelência à frente do Ministério Público de Contas este ano foi 

fundamental para o funcionamento do Tribunal. Temos que repartir com Vossa 

Excelência e com os demais Procuradores que compõem sua equipe os 

sucessos que conseguimos alcançar este ano. Meus parabéns a Vossa 

Excelência também. 

A Conselheira eleita Presidente Cristiana de Castro Moraes vai 

nos brindar com algumas palavras. Deixe-me acrescentar que Vossa 

Excelência, além de todas as qualidades que traz para a Presidência, traz um 

pouco de beleza também. Estava na hora de uma criatura tão bonita como 

Vossa Excelência. Tem a palavra. 
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CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES – Senhor 

Presidente, senhores Conselheiros, quero agradecer a todos a confiança em 

mim depositada novamente. Agradeço também as palavras e os desejos de 

sucesso.  

Vossas Excelências me conhecem, tenham certeza de que me 

empenharei ao máximo e com responsabilidade no desempenho do novo 

cargo. Estou muito bem acompanhada, do Conselheiro Dimas e do Conselheiro 

Beraldo, e também sei que conto sempre com o apoio de Vossas Excelências, 

os Conselheiros, o nosso Conselheiro Decano Antonio Roque Citadini, do 

nosso Presidente Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, nosso querido 

Conselheiro Renato Martins Costa e também conto com a parceria do 

Ministério Público de Contas, do Corpo de Auditores e da Procuradoria da 

Fazenda do Estado e com a nossa equipe técnica de Fiscalização, que é muito 

boa e toda a equipe do Tribunal, todos os nossos servidores, estou muito bem 

acompanhada. 

Sei que é sempre um desafio assumir a Presidência do nosso 

Tribunal de Contas. O desafio é maior ainda porque tenho que dar continuidade 

à gestão do Doutor Edgard Camargo Rodrigues, que muito bem conduziu os 

trabalhos nesse período difícil de pandemia. Consigno as congratulações ao 

doutor Edgard, uma gestão realmente impecável. Parabéns doutor Edgard. 

Senhores Conselheiros, espero que no próximo ano, já sob a 

minha Presidência, nós possamos fazer um período de transição, pós-

pandemia, que possamos fazer uma virada, retomando os nossos trabalhos, a 

fiscalização in loco, com nossas atividades presenciais, nossas fiscalizações 

concomitantes. Incorporamos aprendizados deste ano tão difícil, mas evoluindo 

os nossos trabalhos. 

Senhores Conselheiros, tenho que deixar um registro. Nesses 96 

anos de Tribunal é a primeira vez que se elege um Presidente de modo virtual. 

Estou sempre presente nesses marcos do Tribunal. Primeira Conselheira, 

primeira Auditora de carreira a se tornar Conselheira, e espero estar presente 
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em novos marcos do Tribunal. Agradeço novamente a todos, e, Doutor Edgard, 

vamos trabalhar porque temos muitos processos pela frente hoje. Muito 

obrigada novamente. 

PRESIDENTE – Temos uma longa Sessão. Conselheira Cristiana, 

muito obrigado pelas suas palavras. É realmente uma série de coincidências 

que marcam a sua trajetória, lembrou bem: primeira mulher no Tribunal, 

primeira Presidente, agora a primeira vez que se faz uma eleição virtual é 

Vossa Excelência. É uma predestinada. O destino está enviando sinais e todos 

eles favoráveis, todos eles de muito sucesso, que é o que vai acontecer.  

A intervenção de Vossa Excelência revela otimismo, o que é 

muito importante. Tem que ter otimismo de retornar à atividade presencial e 

retornar, enfim, ao mundo em que possamos estar livre desses receios que nos 

abalam agora. Essa postura otimista ajuda muito, tenho certeza de que Vossa 

Excelência chegará lá e nós todos vamos chegar juntos. Muito obrigado. 

Acredito que podemos encerrar esta Sessão virtual. Agradeço a 

presença de todos, daqueles que nos acompanharam também. Cumprimento a 

todos. 

A Presidência indaga aos senhores Conselheiros e Procuradores 

se querem fazer uso da palavra. Com a palavra o Doutor   

 Com os meus cumprimentos, está encerrada a sessão. Parabéns 

aos eleitos. 

 Nada mais havendo a tratar, às dez horas e trinta e seis minutos, 

foi encerrada a sessão, da qual mandei lavrar a presente ata que, depois de 

lida e aprovada, vai subscrita e assinada. Eu,                        ,Sérgio Ciquera 

Rossi, Secretário-Diretor Geral, a subscrevi. 

 

 

 

Edgard Camargo Rodrigues 
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