
TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DE GOIÁS

Pronunciamento

Publicado por:
Comunicação/TCE

Senhoras e Senhores

Quero dizer da alegria em acolhermos como par neste Colegiado, o doutor Saulo 

Mesquita. Sem embargo das qualificações dos demais integrantes do Ministério Público de 

Contas, tenho, juntamente com os demais Conselheiros, a certeza da melhor escolha. 

Sua atuação nesta Corte foi pontuada, nestes quase três últimos anos pelo 

discernimento, serenidade e senso de justiça – virtudes essenciais ao exercício da 

magistratura, contemplando o direito, a razão e a equidade. 

Depois de classificar-se em concurso público realizado pelo TCE e de ser 

empossado Procurador, trouxe para nós o seu conhecimento e a experiência acumulados 

no exercício dos cargos de técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral e de oito anos 

como juiz de Direito no vizinho Estado de Tocantins, além de professor universitário. 

A ponderação, temperando o rigor técnico, sobressai-se nos pareceres elaborados, 

enriquecendo as decisões adotadas nos feitos em que Vossa Excelência participou.  O 

senhor nos chegou como notável contribuição no Ministério Público Especial e a partir de 

agora retorna à calha para a qual foi bem talhado, a de julgador. Sua presença no corpo 

deliberativo deste Tribunal vai enriquecer as nossas decisões e colaborar com o 

crescimento institucional do Controle Externo no Estado de Goiás. Suas primeiras palavras, 

colhidas logo após a maiúscula aprovação pela Assembleia Legislativa, prenunciam o 

comportamento republicano de um trabalho ainda mais efetivo, utilizando seus 

conhecimentos em benefício do Estado e da população de Goiás.

O Tribunal de Contas recebe efusivamente seu mais novo Conselheiro, que 

ombreando conosco, contribuirá para a tarefa de superação de obstáculos, de correção de 

rumos e da consolidação de uma instituição que, sem desprezar a história e a contribuição 

dos que a edificaram nestes 61 anos, a serem completados no próximo dia dois de 

setembro, aspira alcançar o nível de excelência no desempenho de sua missão 

constitucional. 

Registro aqui a nossa homenagem à esposa, demais familiares e amigos do 

Conselheiro Saulo Mesquita, que abrilhantam esta sessão com suas honrosas presenças. 

E, ao encerrar, agradeço as presenças das autoridades e dos senhores e senhoras, 

saudando a todos na pessoa do Controlador Geral do Estado, doutor José Carlos Siqueira, 

que neste ato representa sua Excelência o Governador do Estado, doutor Marconi Perillo.

Muito obrigado!

Declaro encerrada esta Sessão Extraordinária.

Discurso do Conselheiro Edson Ferrari, 
Presidente do TCE-GO, em 22 de agosto de 
2013, por ocasião da posse do Conselheiro 
Saulo Marques Mesquita.


