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São Paulo, o Brasil em superlativo. Uma das cidades mais populosas do mundo, 

centro financeiro e comercial do país. Verdadeiramente cosmopolita! Aliás, essa 

é a característica que a torna, ainda mais, singular, é aquela que a enriquece, 

humana e culturalmente falando. Tantos povos se encontram nessas ruas e 

avenidas insones, tanta gente compartilha seus espaços de convivência, de lazer, 

de entretenimento, tantos trabalhadores fazendo a engrenagem da produção girar.  

Números! Incontáveis algarismos dimensionam São Paulo. Quantas são as escolas 

e quantos estudantes as frequentam? De quantos leitos são compostos os seus 

hospitais? Quantos enfermos recebem atenção médica em sua rede de saúde? 

Quanto se envolve e quantos se mobilizam para assegurar a eficiência da coleta 

de lixo, a mobilidade urbana, o saneamento básico, o fornecimento de água, os 

serviços de esgoto? Enfim, quanta estrutura é necessária para manter esta 

metrópole em funcionamento?  

São demandas que a gestão pública precisa atender. Perto de 69 bilhões de reais, 

é o orçamento previsto para 2020. É dinheiro que precisa ser fiscalizado. Esta é a 

competência - imensa diga-se de passagem - do Tribunal de Contas do Município 

de São Paulo, tão essencial à garantia da governança e ao bem-estar dos mais de 

12 milhões de brasileiros, que habitam e que fazem a grandeza da cidade.  

O Controle Externo exerce papel preponderante ao funcionamento das cidades. 

Queiram ou não, admitam ou não, mas o Sistema Tribunais de Contas do Brasil 

tem a capacidade técnica e o dever constitucional de buscar a efetividade das 

políticas públicas, de assegurar o emprego correto dos recursos da sociedade. O 

processo de aperfeiçoamento, que a Atricon comanda, em parceria com os  TCs, 

vem melhorando o desempenho das Cortes brasileiras e, como tenho reafirmado, 

não temos a menor intenção de interrompê-lo.  
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O TCMSP tem sido um parceiro magnânimo nessa empreitada, a Atricon encontra 

em João Antonio um inigualável e abnegado colaborador desse aperfeiçoamento 

que vimos buscando com denodo e muito empenho. Contamos, igualmente, com 

o apoio dos conselheiros Roberto Braguim e Edson Simões, que integram a mesa 

dirigente desta insigne Corte de Contas.  

A indubitável competência dos membros e inquestionável capacidade técnica dos 

servidores, que se unem neste Tribunal de Contas para assegurar que os recursos 

públicos sejam investidos de modo a garantir o bem-estar e todo o sentido de 

grandeza de São Paulo, me trouxeram até aqui, para expressar palavras de 

reconhecimento e, também, de encorajamento: persistam nessa trajetória, 

mantenham esse olhar, essa ação perscrutante, para o bem da cidade, pela 

qualidade de vida do seu povo, desse povo de muitas origens, parte dele oriunda 

do meu Nordeste, conduzido pelo processo migratório, pessoas que aqui fincaram 

raízes, produziram e contribuíram com as riquezas, que hoje distinguem esta 

cidade como cenário de cultura, de conhecimento, de ciência, de tecnologia... 

enfim, que se combinam no esplendor desta terra de tantos encantos. 

Confio no êxito da nova gestão João Antonio. Parabéns ao TCMSP pelo 

desempenho excelente. São Paulo precisa disto! 

 


