
DISCURSO DO PRESIDENTE - SOLENIDADE DE POSSE 

“É com satisfação que hoje inicio mais uma gestão de 12 meses como Presidente desta 

Casa. Buscarei,  com o empenho que sempre me acompanha, dar conta dos desafios 

que se colocam a esta  Corte de Contas da maior cidade do Brasil e da América do Sul 

, que tem o quarto  orçamento do País, superado apenas pelos estados do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. 

 

Cumprimento o conselheiro vice-presidente, Roberto Braguim, e o conselheiro 

corregedor, Eurípedes Sales - o nosso decano e também dirigente da Escola Superior 

de Gestão e Contas Públicas do TCM. 

 

Agradeço a colaboração dos conselheiros Maurício Faria e Domingos Dissei. Também 

deixo registrado o meu agradecimento aos servidores e divido o êxito do mandato que 

se encerra com todos dessa Casa. 

 

Daremos uma sequência lógica ao nosso planejamento que tem sido executado nas 

últimas gestões em que estive na Presidência: em 2008,  2010, 2011 e 2012. 

 

Faço agora um breve balanço dos trabalhos realizados. 

Em 2012, finalizando as reformas e serviços de manutenção, modernização e 

recuperação estrutural do TCM realizamos: 

•Instalação de ar condicionado de precisão no Centro de Processamento de  Dados 

para a necessária refrigeração dos aparelhos em tempo integral, evitando danos aos 

equipamentos, principalmente nos meses de calor excessivo ; 

 

•Reforma dos sanitários que necessitavam de melhoria das condições de ventilação e 

correções dos vazamentos, além da adaptação às normas de acessibilidade vigentes; 

 

•Aquisição de arquivos deslizantes, deslocando e aumentando o espaço para o 

armazenamento de processos, já que estávamos com rachaduras na área do prédio 

onde estavam localizados; 

 

•Troca do sistema e dos aparelhos de telefonia móvel com modernização e economia; 

 

•Aquisição de um novo sistema de relógio de ponto digital, com uso de biometria; 

 

•Conclusão do processo de transferência do Centro de Educação Infantil do Tribunal 

para a o Executivo Municipal em Vila Mariana. A creche está instalada em área 

pertencente à Prefeitura e, por esse motivo entramos em entendimento com o Executivo 

para reassumi-la, pois aquele é um terreno útil para se fazer um prédio que atenda não 

só a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas, como também a comunidade, já que há 

poucos terrenos na cidade de São Paulo para a construção de creches; 

 

•Consolidamos, o Fundo Especial de Despesas que apresentava, em 31 de dezembro de 

2012, um saldo de R$ 5.666.373,70, proveniente dos termos de permissão do uso do 

espaço do Tribunal pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; 

 



•Instalações de novos portões de acesso ao Setor de Transportes por problemas de 

desgaste que dificultavam o seu funcionamento. O serviço foi executado pelos 

servidores do Setor de Infraestrutura do Tribunal; 

 

•Instalação de alambrado complementar junto ao gradil de divisa da Escola de Contas 

com a Secretaria de Esportes para aumentar a segurança do local. 

Concluímos, então, o projeto previsto para o biênio 2011/2012. As obras anteriores 

concluídas em 2011 foram: 

•Construção da nova sede da Escola de Contas para preparar 140 mil servidores a 

médio e longo prazo; 

 

•Substituição, com custo zero, de todo o sistema de iluminação  em convênio com a 

Eletropaulo. O investimento da Eletropaulo foi da ordem de R$400.000,00, com 

expectativa de economia anual de R$ 60.000,00;            

•Troca dos transformadores e do grupo gerador  para garantir o funcionamento de 

todos os equipamentos por até 8 horas em caso de queda de energia, evitando a 

interrupção das atividades; 

•Modernização dos elevadores do Edifício Sede que, por serem muito antigos, 

paralisavam constantemente por problemas técnicos e dificuldade de reposição de 

peças; 

•Recuperação estrutural das placas de brise  da cobertura do Edifício Sede (que pesam 

1,5 ton) que poderiam atingir os transeuntes por risco iminente de desplacamento; 

•Substituição da aparelhagem antiga do sistema de ar condicionado do Edifício Sede, 

que apresentava problemas constantes, levando-se em conta os riscos à saúde e a 

manutenção mais barata dos novos equipamentos; 

•Cabeamento para Racks do sistema de telefonia, evitando a paralisação dos 

equipamentos e o colapso na comunicação; 

•Modernização do sistema de som e videoconferência que, por ser muito antigo 

apresentava  problemas técnicos  durante as sessões plenárias e outras atividades 

abertas do Tribunal; 

•Readequação das áreas do Anexo I, com espaços maiores para arquivo e almoxarifado 

que estavam saturados, além da reforma do  vestiário que apresentava problemas de 

vazamento e ventilação 

•Manutenção preventiva e corretiva nas galerias de água pluvial para evitar enchentes; 

•Instalação de sistema de refrigeração nas casas de máquinas dos elevadores, 

mantendo a temperatura ideal para o funcionamento dos equipamentos, evitando danos 

nos mesmos;  



•Readequação dos espaços da Portaria B para transferência de  documentos e 

equipamentos que ficavam na Portaria A, localizada em área sujeita a enchentes, 

algumas das quais as águas subiram quase dois metros, chegando perto do teto; 

•Instalação de sistema de ventilação forçada nos sanitários devido à ausência de 

ventilação natural;  

•Substituição da rede de cabeamento estruturado por motivo de obsolescência; 

•Instalação de sistema de refrigeração na sala dos Nobreaks, evitando danos aos 

equipamentos por motivo de aquecimento excessivo; 

•Execução de uma nova rede de abastecimento de água no Edifício Anexo II, que 

apresentava problemas de deteriorização e vazamentos, com desperdício de água; 

•Serviço de manutenção corretiva  da impermeabilização dos reservatórios de água do 

Edifício Sede que oferecia riscos de infiltração por deteriorização do material em 

função da vida útil; 

•Limpeza dos dutos do sistema de ar condicionado para manter a salubridade, evitando 

riscos de doenças; 

•Manutenção corretiva do prédio da creche, que apresentava fissuras, trincas e 

desníveis no piso do pátio, oferecendo riscos às crianças; 

•Substituição do cabeamento de elétrica por motivo de obsolescência; 

•Correção de recalques e desníveis no piso do Anexo II, ocasionados por afundamento 

do solo de baixa resistência por ser  o TCM localizado em uma região de várzea e 

enchente; 

•Reforma nas instalações da cozinha do Edifício Anexo II, com a substituição de 

material danificado; 

•Recapeamento do asfalto das ruas internas do TCM por problemas de desgaste e 

sinalização do solo; 

•Limpeza  e recuperação dos Jardins do TCM. Por motivo de readaptação e 

aposentadoria, o setor de jardinagem conta atualmente com apenas um funcionário 

para a execução dos serviços; 

•Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de todas as áreas do TCM, dada a 

existência de um arquivo antigo e incompleto que dificultava o desenvolvimento das 

atividades dependentes desses dados. 

  

Destaco  a construção da nova sede da Escola de Contas, inaugurada em outubro de 

2011. O nosso Centro de Ensino alcançou patamares de excelência. Integrou cursos de 

pós-graduação à sua grade, implantou cursos a distância, ampliou os seus cursos de 



curta duração – tudo isso graças à dedicação do seu conselheiro dirigente, o nosso 

decano Eurípedes Sales. 

 

Em 2012, a Escola treinou 3.973 alunos nos seus 42 cursos de curta duração e nove 

cursos a distância. O ensino a distância beneficia os servidores que tem dificuldades 

para sair dos seus locais de trabalho e se locomover até o Tribunal. A Escola ofereceu, 

ainda,  quatro cursos de pós-graduação - todos reconhecidos pelo Conselho Estadual 

de Educação, com a participação de 159 alunos que se formarão neste ano.  Também 

promoveu 12 palestras com temas afetos à Administração Pública,  frequentadas por 

945 servidores públicos. Além da promoção de Programa de Visitação, com a recepção 

de alunos das mais diversas universidades que aqui compareceram e receberam 

informações a respeito do funcionamento do Poder Público e do Tribunal de Contas, 

com a oportunidade de visitar às nossas instalações e conhecer a rotina dos nossos 

serviços. 

 

Já visitaram a nossa Escola, o então ministro da Educação e agora atual prefeito da 

cidade de São Paulo, Fernando Haddad, o reitor da maior universidade da América 

Latina – a USP, João Grandino Rodas,  autoridades municipais, estaduais e federais, 

como o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Massami Uyeda. 

 

Em 2012, portanto, com as nossas instalações reformadas e a nossa Escola concluída,  

iniciamos uma  gestão voltada para mudanças na cultura institucional e àquelas 

relacionadas ao avanço tecnológico. 

 

Ao longo do ano, desenvolvemos sistematicamente estratégias e metodologias nesta 

direção, junto com diversos setores do Tribunal: Secretaria Geral, Fiscalização, 

Administração, Informática, Jurídico e Comunicação, compondo uma estratégia 

racional e de visão de futuro, com ênfase na nossa atividade fim de controle externo 

das contas públicas municipais. 

 

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo investiu R$5,3 milhões em 

infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação, no período de janeiro de 

2010 até os dias atuais, preparando uma rede de infraestrutura para sustentar os 

trabalhos de sua atividade fim (fiscalização e controle externo), garantindo inclusive a 

segurança de rede e o crescimento de suas bases de dados para a futura implantação 

do processo eletrônico, que demanda estudos para assegurar a tomada de decisão 

corretamente dimensionada para as necessidades do órgão. 

 

Somente em 2012 investimos R$1.682.141,48 para solução e expansão de soluções de 

Tecnologia da Informação, como a solução Blade e o Data Storage em função do 

aumento dos serviços disponíveis na rede, do aumento de usuários, de novos softwares 

desenvolvidos e do crescimento das bases de dados; a solução Core (concentrador de 

rede), com o objetivo de garantir a disponibilidade dos dados e serviços prestados e a 

solução de software Antispam, responsável pelos serviços de acesso e proteção à nossa 

rede interna e pelos serviços de comunicação (e-mails). O TCM também adquiriu 

computadores,  notebooks e aparelhos telefônicos, além de despesas referentes a termos 

de contrato para a prestação de serviços especializados de tecnologia da informação e 

comunicação; instalação de nobreaks para a Escola de Contas e aquisição e 

manutenção de softwares necessários para o desenvolvimento das atividades das áreas 

e contratação de suporte para os produtos em uso. 



 

Assim sendo, o TCM já possui rede lógica para dados e telefonia. Investiu na 

ampliação significativa de suas unidades de armazenamento de dados e tem uma rede 

que garante a total disponibilidade e integridade de seus sistemas, além de aplicar 

todas as regras recomendáveis de segurança e rastreabilidade de acesso aos seus 

sistemas de dados. Para se ter uma ideia, o TCM está preparando 200 mil processos em 

seu arquivo eletrônico para futura divulgação. Também integram os estudos para a 

implantação do processo eletrônico as formas de disponibilização dos conteúdos para 

os cidadãos com o objetivo de aprimorar ainda mais o nosso processo de 

transparência.  

 

Para seu efetivo funcionamento, o sistema de processo eletrônico precisa estar 

integrado com os diversos sistemas desenvolvidos pelo próprio Tribunal, além de 

atender plenamente a legislação existente sobre o tema.  

 

Estão implantados os seguintes Sistemas de Informação: PANORAMA – Sistema de 

Planejamento e Controle de todas as Fiscalizações; RADAR – Sistema de 

Acompanhamento de Licitações e Contratos realizados pelas unidades da Prefeitura do 

Município de São Paulo; PRISMA – Sistema de Análise de Adiantamentos; ÁBACO – 

Sistema que filtra e agrupa Informações Orçamentárias e Financeiras das unidades da 

Prefeitura; SIGMA – Sistema de Controle de Processos, entre outros. O 

desenvolvimento desses programas é realizado em parceria com a nossa Subsecretaria 

de Fiscalização e Controle. Está em fase de conclusão o desenvolvimento do 

Corporativo – Banco de Dados com as informações do TCM sobre relatorias, órgãos 

jurisdicionados, unidades de fiscalização, entre outras. Também foi concluída a 

primeira etapa de especificação do Diálogo – Sistema de acompanhamento das 

determinações e recomendações do TCM. 

 

Algumas dessas ferramentas de pesquisa já extrapolaram os nossos horizontes, sendo 

disponibilizadas para outras instituições, como é o caso do Ábaco, utilizado pela 

Câmara Municipal de São Paulo. 

 

O TCM atende plenamente todas as determinações da Lei Federal de Acesso à 

Informação, através do conteúdo disponibilizado em seu sítio na rede mundial de 

computadores www.tcm.sp.gov.br/transparencia. Grande parte dos dados já era 

disponibilizada por esse órgão antes mesmo da entrada em vigor da referida lei, em 

meios de divulgação distintos. Com a nova medida, eles foram agrupados num mesmo 

local de modo a facilitar o trabalho de pesquisa dos interessados, sejam cidadãos, 

veículos de comunicação ou outras instituições. Constam do nosso Portal de 

Transparência as seguintes informações: endereços do TCM; competências; editais; 

termos  de contrato; termos de aditamento; termos de convênio; termos de parceria; 

termos de cooperação; termos de encerramento de obrigações; rescisões; atas e 

pautas; determinações e recomendações; execução orçamentária; relatório anual de 

fiscalização; relatório de gestão; perguntas frequentes; telefones e ramais; relação de 

funcionários e relação da remuneração de cargos e funções. 

 

A implantação do processo eletrônico é extremamente complexa e demanda estudos 

técnicos elaborados para a tomada de decisão. Há que se ressaltar que a implantação 

de um sistema de processo eletrônico implica em grandes somas de investimento de 

infraestrutura, equipamentos, softwares e unidades de armazenamento de dados, além 



da completa integração dos sistemas atuais utilizados no Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo. Ademais, vários contatos técnicos já foram estabelecidos pelo 

Núcleo de Tecnologia do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, além de 

inúmeras ações necessárias e imprescindíveis para implantação da referida tecnologia.  

 

A infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do TCM tem servido de 

modelo para outras instituições públicas. Na data de hoje iremos disponibilizar dez mil 

processos na internet para consulta do público interessado, com a expectativa de tornar 

acessível 120 mil processos até o final de 2012. 

 

Como já mencionamos, o nosso planejamento de 2012 contemplava, além da 

modernização tecnológica, mudanças na cultura institucional. 

 

No âmbito da Subsecretaria de Fiscalização e Controle (SFC) – nossa área fim – foi 

elaborado novo plano de desenvolvimento de pessoas e reestruturação das equipes de 

fiscalização, além da reestruturação das atribuições da equipe de assessoria do 

subsecretário de Fiscalização. Foram realizados intercâmbios para troca de 

experiências, entre os quais, a realização da videoconferência com a Controladoria de 

Bogotá – Colômbia.  

 

A SFC elaborou proposta de resolução e instruções para disciplinar a remessa de 

informações relativas aos gastos com a Copa do Mundo a esse Tribunal. Foram 

implantadas novas versões do Manual de Fiscalização e do Regulamento Interno da 

Subsecretaria de Fiscalização e Controle, além de diretrizes para os Relatórios e Plano 

Anual de Fiscalização e realizados estudos para a elaboração de minuta de resolução 

para disciplinar o encaminhamento das informações relativas aos atos de admissão e 

demissão em substituição àquela em vigor.  

 

Todo esse trabalho desenvolvido na direção da modernização tem como objetivo final 

colaborar para a otimização dos recursos públicos em benefício dos paulistanos. 

Avançamos muito. Sabemos que precisamos dar continuidade a essa jornada de 

desenvolvimento. O nosso planejamento, portanto, tem de levar em conta os nossos 

recursos financeiros de médio a longo prazo.  

 

Os avanços já conquistados contribuíram para o aumento da produtividade, registrado 

nos relatórios da nossa Secretaria Geral e nos relatórios das diversas áreas do 

Tribunal entregues à Presidência, que os  acompanha e avalia semanalmente. 

 

Nos relatórios da Secretaria Geral também foi registrado um aumento do número de 

processos e dos trâmites processuais. Com relação às atividades do Expediente da 

Secretaria Geral ressalte-se que houve considerável aumento do número de processos e 

documentos recebidos: 6170 entradas e 8232 saídas, demonstrando que houve um 

acréscimo de pareceres, memorandos e despachos em geral.  

 

Demos continuidade, em 2012, às parcerias com instituições e órgãos públicos. Cabe 

relacionar o termo de parceria que firmamos, a pedido do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), para que os nossos técnicos atuassem em trabalhos de auditoria e 

fiscalização. Por solicitação do CNJ, os agentes de fiscalização do TCM já realizaram 

trabalhos de auditoria nos seguintes Tribunais de Justiça: Acre, Bahia, Piauí e Minas 

Gerais e, em 2011,  o Ceará. 



Também foram firmados os seguintes Termos de Cooperação em 2012: 

•Ministério Público do Estado de São Paulo, para dinamizar o cumprimento das 

funções constitucionais dos cooperados, bem como promover ações que propiciem o 

aprimoramento técnico-profissional de seus servidores na área de gestão, fiscalização e 

controle externo da administração pública; 

•Associação Paulista de Magistrados, para treinamento e capacitação dos seus 

funcionários por meio da participação nos cursos ministrados pela Escola Superior de 

Gestão e Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales; 

•Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, para treinamento e 

capacitação dos seus funcionários por meio da participação nos cursos ministrados 

pela Escola Superior de Gestão e Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales; 

•Prefeitura do Município de Osasco, para treinamento e capacitação dos seus 

funcionários por meio da participação nos cursos ministrados pela Escola Superior de 

Gestão e Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales; 

•Prefeitura Municipal de Guarulhos, para treinamento e capacitação dos seus 

funcionários por meio da participação nos cursos ministrados pela Escola Superior de 

Gestão e Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales; 

•Prefeitura da Estância de Atibaia, para treinamento e capacitação dos seus 

funcionários por meio da participação nos cursos ministrados pela Escola Superior de 

Gestão e Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales; 

•Prefeitura Municipal de Franca, para treinamento e capacitação dos seus funcionários 

por meio da participação nos cursos ministrados pela Escola Superior de Gestão e 

Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales; 

•Prefeitura Municipal de Barueri, para treinamento e capacitação dos seus 

funcionários por meio da participação nos cursos ministrados pela Escola Superior de 

Gestão e Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales; 

•Prefeitura Municipal de Suzano, para treinamento e capacitação dos seus funcionários 

por meio da participação nos cursos ministrados pela Escola Superior de Gestão e 

Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales; 

•Fundação Criança de São Bernardo do Campo, para treinamento e capacitação dos 

seus funcionários por meio da participação nos cursos ministrados pela Escola 

Superior de Gestão e Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales; 

•Câmara Municipal de Cotia, para treinamento e capacitação dos seus funcionários 

por meio da participação nos cursos ministrados pela Escola Superior de Gestão e 

Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales; 

•Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, para treinamento e capacitação dos 

seus funcionários por meio da participação nos cursos ministrados pela Escola 

Superior de Gestão e Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales; 



  

As nossas metas de 2012, assim como aquelas de 2008, 2009, 2010 e 2011,  foram 

construídas sobre os alicerces da nossa missão constitucional de exercer o controle 

externo como órgão de auxílio do Parlamento. 

 

Ainda, cumprimos a nossa meta fazendo poupança. Em 2008, tivemos um orçamento 

autorizado de R$ 163.100.000,00 (cento e sessenta e três milhões e cem mil reais) e 

devolvemos à Prefeitura um total de R$ 7.533.292,80 (sete milhões, quinhentos e trinta 

e três mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) (4,61% do orçamento.) 

No exercício de 2010,de um orçamento de R$ 179.967.890,00 (cento e setenta e nove 

milhões, novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa reais) devolvemos 

R$9.203.357,54 (nove milhões, duzentos e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos) aos cofres públicos (5,11% do orçamento). Em 2011, 

retornou à Prefeitura  R$26.115.017,08 (vinte e seis milhões, cento e quinze mil, 

dezessete reais e oito centavos) de um total de R$204.656.426,43 (duzentos e quatro 

milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte seis reais e quarenta e 

três centavos), representando um percentual de 12,76% de devolução. Em 2012, a 

economia orçamentária foi de R$ 37.138.860,62 (trinta e sete milhões, cento e trinta e 

oito mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) de um orçamento de 

R$234.334.000,00 (duzentos e trinta e quatro milhões, trezentos e trinta e quatro mil 

reais) (devolução de 15,85% do orçamento), perfazendo, nos quatro anos, um total de 

R$79.990.528,04 (setenta e nove milhões, novecentos e noventa mil, quinhentos e 

vinte e oito reais e quatro centavos). 
 

Tudo isso com foco na economicidade. A título de exemplo, para a aquisição do relógio 

de ponto o valor reservado após pesquisa de mercado era de R$ 37.416,00 (trinta e sete 

mil e quatrocentos e dezesseis reais), mas foi adquirido através de processo licitatório 

no valor de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). No caso dos arquivos deslizantes, 

o valor reservado após pesquisa de mercado apontava valores de R$395.000,00 

(trezentos e noventa e cinco mil reais), mas gastamos menos da metade: R$ 180.000,00 

(cento e oitenta mil reais). 

 

O objetivo dos Tribunais de Contas - e sua gestão - já está definido nas Constituições 

Federal e Estadual e, no nosso caso, na Lei Orgânica do Município, ou seja: 

 

Na Carta Magna, O artigo 70 estabelece que: "A fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração 

direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo.... 
 

A Constituição do Estado de São Paulo, no seu artigo 150, ratifica: “ A fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e de todas 

as entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, finalidade, motivação, moralidade, publicidade e interesse público, 

aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida pela Câmara Municipal, 

mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno da cada poder, na forma 

da respectiva lei orgânica, em conformidade com o disposto no artigo 31 da 

Constituição Federal.” 



 

A Lei Orgânica do Município de São Paulo, no seu artigo 47, disciplina que: “A 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 

Município e das entidades da administração direta e indireta, quanto á legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle 

interno dos Poderes Executivo e Legislativo.” 

 

O texto do artigo 48 diz que “O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município de São Paulo...” 

Não existe, portanto, nos dias atuais, país democrático sem um órgão de controle com a 

missão de fiscalizar a boa gestão do dinheiro público.  

 

Os órgãos de controle das contas públicas são hoje presenças relevantes nos Estados 

Modernos, sendo tanto maior seu destaque quanto maior for o avanço de suas 

instituições democráticas. 

 

O nosso planejamento de trabalho voltou-se e volta-se para as exigências de avanços 

metodológicos no rumo da eficácia, eficiência e qualidade na prestação dos serviços 

sempre tendo por horizonte – assim como o planejamento das gestões anteriores – a 

nossa responsabilidade perante os mais de 11 milhões de habitantes de São Paulo. 

 

Para encerrar, o nosso setor de informática fará uma breve demonstração da consulta 

de processos que, conforme já mencionei,  está disponível no nosso sítio 

(www.tcm.sp.gov.br) a partir de hoje, lembrando que são dez mil processos concluídos 

para consulta, com a expectativa de incluirmos 120 mil processos até o final de 2012. 

 

Muito obrigado a todos os presentes.” 

Presidente do TCM-SO 

Conselheiro Edson Simões 


