
Sr. Presidente; 
Senhores Conselheiros; 
Senhor Procurador-Chefe; 
Senhoras e Senhores. 
 
 

Não poderia iniciar este voto de outra forma, senão de 

enaltecendo o eminente Conselheiro Ivan Moreira pelo minudente 

trabalho apresentado, que esquadrinha, com propriedade que lhe é 

peculiar ,as contas de Gestão da Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro, relativas ao exercício de 2009, da responsabilidade  do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Eduardo da Costa Paes. 

 
Diversos são os aspectos deste qualificado relatório que eu 

poderia ressaltar, por abordarem, com acuidade, temas de tamanha 

importância. 

 
Porém das relevantes questões abordadas no relatório, 

destaco o registrado no item 9 do relatório da CAD com relação ao 

cumprimento das recomendações, alertas e ressalvas emitidas por 

esta Corte de Contas. 

 

Essas ações efetivamente implementadas pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal revelam  o elevado  

comprometimento do atual Governo Municipal em atender as 

recomendações proferidas por este Tribunal, mormente quando se 

leva em conta ser esta a primeira Prestação de Contas de Gestão do 

Exmº Sr. Prefeito Eduardo da Costa Paes. 

 
 



Necessário se faz, portanto, que as diligências determinadas 

por esta Corte de Contas sejam sempre cumpridas no menor tempo 

possível e que as respostas a elas não sejam encaminhadas apenas 

com o objetivo de cumprir prazo. É preciso que as informações 

prestadas guardem consonância com o efetivamente solicitado e que 

tenham um mínimo de clareza e precisão, de forma a permitir 

estabelecimento de vínculo entre as respostas e os questionamentos.  

 

Nessa esteira de pensamento é preciso dizer, que antes de 

qualquer contestação, o espírito do Tribunal de Contas do Município 

do Rio de Janeiro é fazer com que os processos tramitem isentos de 

falhas ou elementos de dúvida, dando maior segurança no controle de 

mérito dos gastos e da efetividade dos programas e projetos da 

Administração Municipal. 

 

É bom ressaltar que as recomendações e sugestões 

alicerçam a função constitucional deste Tribunal no sentido de 

assegurar a observância aos princípios a legalidade, eficiência, 

legitimidade e economicidade na Gestão dos Recursos Públicos, e 

devem, por conseqüência, resultar em ações retificadoras efetivas, a 

serem realizadas pelos órgãos jurisdicionados.  

 

 
A estrita observância às recomendações proferidas pelo 

Tribunal visa concretizar a missão de assegurar a efetiva e regular 

Gestão dos Recursos Públicos em benefício da Sociedade Carioca. 

 



Com essas ligeiras considerações, Sr. Presidente 

cumprimento uma vez mais o Exmº Conselheiro Ivan Moreira e toda a 

equipe de servidores desta Corte de Contas que estiveram sob sua 

segura orientação, e VOTO, portanto, pela aprovação do Projeto de 

Parecer Prévio ora submetido à apreciação deste Plenário, na forma 

proposta pelo Relator. 

 

 
 

    NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA 
       Conselheiro 
 


