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 O Secretário Diretor-Geral do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Rossi, encerrou a manhã 

de painéis desta sexta-feira (7), explanando sobre a necessidade de se conhecer, de perto, o 

trabalho do TCE e respondeu mais de 60 perguntas enviadas previamente pelos congressistas.

  O Presidente da UVESP, Sebastião Misiara, abriu o debate reforçando a atitude educativa e 

preventiva que o Tribunal vem exercendo com a administração pública. “Hoje, temos um tribunal 

pedagógico que visa orientar antes de punir. Isso tem que ser destacado e realçado. É um novo 

modelo que devemos, todos, aplaudir. O Tribunal de Contas mudou essa conceituação e devemos 

isso ao Dr. Sérgio Rossi, criador do ciclo de palestras que leva até os municípios a orientação 

necessária”, afirmou.

  Na sequência, Rossi abriu sua fala reconhecendo a importância de eventos como o 

CONEXIDADES para os agentes públicos: “é uma contribuição inestimável que se dá a 

administração pública. A UVESP tem sido uma parceira incansável ao TCE”.

  Sobre o trabalho do TCE, o Secretário ressaltou que é preciso enxergar o tribunal como um 

parceiro, e não como o inimigo. “Não levem a impressão que o TC tem o interesse e o desejo de 

desaprovar contas de um Prefeito ou de um Presidente de Câmara. Esse é o 23º ano que estamos 

percorrendo o Estado de ponta a ponta levando orientação. E isso significa que, se o índice de 

desaprovação está elevado, algo não está sendo feito corretamente”, comentou Rossi.

  Além disso, para o palestrante, as câmaras municipais não se dão conta da importância que

têm. “Os vereadores não entenderam a função que têm na administração municipal. A câmara é a 

representação da vontade popular, é o contato vivo com a população. Ela tem que discutir as 

propostas orçamentarias e as políticas públicas, e na maioria das vezes, nada disso acontece. 

Vive-se nas câmaras em função das maiorias e minorias do governo. Não sou contra as câmaras 

municipais, mas o indicador de rejeição de suas contas está subindo, e isso está acontecendo por 

conta, principalmente, das criações dos cargos em comissão. O controle foi absolutamente 

desprezado. O Tribunal está defrontando-se com um problema de difícil solução. Não podemos 

imaginar que a Câmara Municipal seja fonte de emprego”, completou.

  Entre as dúvidas respondidas, os assuntos mais recorrentes foram: o relacionamento dos 

agentes municipais com o Tribunal de Contas, despesas de agentes públicos e orçamentos.

  Participaram da mesa debatedora: Sonia Beolchi, Vice Presidente da UVESP e Presidente do

Parlamento de Iibirá, Luis Carlos Fernandes da Cruz, Presidente da Câmara de São Carlos, Dr. José 

Américo, do Escritório Cássio Ferreira Netto, Sr. Willians Kaster, Consultor Jurídico de Getulina, 

Alexandre Carsola, Diretor de Fiscalização do Tribunal de Contas, Paulo Panhoza Neto, Vereador de 

Monte Azul Paulista e Diretor Regional da UVESP, Dr. Edson Fermiano, Secretário Municipal de 

Governo de São Carlos e Dr. Cassio Ferreira Netto, Presidente do Conselho Arbitral do Estado de 

São Paulo - CAESP.

  Ao final do painel, houve homenagem especial a Sérgio Rossi, com a entrega do título de 

cidadão honorário de São Carlos feita pelo Presidente da Câmara Luiz Carlos Fernandes da Cruz, 

com a presença do Prefeito Airton Garcia e representantes da Câmara Municipal local.


