
DISCURSO – POSSE DOS CARGOS DIRETIVOS 2012/13 – DIA 14/12/12 

 

Cumprimentar Conselheiros e a Procuradora-Geral 

Servidores e Servidoras 

 

Hoje, todas as atenções, merecidamente, devem estar 

voltadas para o presidente empossado Conselheiro José Euler. Por 

isso, prometo ser breve e, para ser breve, deixo que as obras que 

falam por si mesmas falem também pela nossa administração. Mas, 

neste momento especial, não poderia deixar de citar o projeto de 

interiorização desta Corte, materializado com a implantação das 

Secretarias Regionais de Controle Externo de Vilhena, Cacoal, 

Ariquemes e Ji-Paraná, em andamento, que inicialmente, atenderá 

também a região mais bela de Rondônia, o Vale do Guaporé. 

 

E por falar no Vale do Guaporé, informo que, ontem à tarde, 

recebi a notícia de que o município de São Miguel do Guaporé 

aprovou a doação do terreno para a construção de nossa regional, 

que certamente será a regional ecológica para privilegiar as 

auditorias ambientais 

 

Desse modo, não construímos só no campo físico, juntando 

areia, cimento, brita e ferro, mas, sobretudo, no campo institucional, 

juntando idéias: idéias dos Conselheiros, dos Auditores, dos 

Procuradores e Servidores desta Corte, criando e aperfeiçoando 

resoluções e normas no acompanhamento da evolução da receita e 

da qualidade dos gastos públicos, em benefício  da sociedade. 
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Implantamos, também, as práticas adotadas do PROMOEX, 

mais amplo programa de modernização do Controle Externo do 

mundo, com foco na fiscalização dos recursos públicos, na 

orientação pedagógica e na integração dos Tribunais de Contas do 

Brasil. 

 

 Por dever de gratidão, resta-me, apenas, agradecer. 

Agradeço inicialmente a Deus, que protege e ilumina nossos 

caminhos, aos meus pares, aos Procuradores, aos Auditores e a 

todos os Servidores pelas conquistas e avanços que conseguimos 

no desempenho de nossas atribuições.  

 

 Agradeço aos Poderes Executivo e Legislativo do Estado 

pelo atendimento a todos os nossos pleitos; ao Poder Judiciário, 

pelo intercâmbio de informações, sobretudo no campo 

administrativo; ao Ministério Público do Estado, pela parceria e 

troca de experiência nos trabalhos que desenvolvemos.  

 

 Agradeço ao Tribunal de Contas da União, nosso 

paradigma, parceiro no combate a corrupção, na orientação 

pedagógica e na realização de fiscalização conjunta. 

 

 Registro, também, minha gratidão a Associação 

Rondoniense dos Municípios – AROM e a União das Câmaras de 

Vereadores de Rondônia – UCAVER, pela parceria na realização 

de cursos, seminários e fóruns, que reuniram jurisdicionados, 

servidores públicos e acadêmicos, enfatizando nossa mensagem 

na boa aplicação do erário. 
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 Agradeço aos Sindicatos dos Servidores desta Corte, o 

SINDCONTROLE e o SINDCONTAS, que com suas críticas 

contribuíram para o aperfeiçoamento da nossa administração. 

 

 Destaco ainda a atuação da Associação dos Servidores do 

Tribunal de Contas – ASTC, promovendo o lazer, o esporte, e 

estimulando o convívio social entre os servidores e seus familiares. 

 

 Agradeço o trabalho desenvolvido pelos nossos estagiários, 

colaboradores e prestadores de serviços. 

 

 Permitam-me fazer um agradecimento especial à minha 

esposa Janilene, sempre presente em tudo que faço. 

 

 Termino minha missão feliz, lutamos juntos e juntos 

conseguimos vitórias, mudamos o Tribunal, ele ficou mais 

transparente, mais próximo do cidadão e do jurisdicionado e mais 

comprometido com a cidadania. 

 

Sucesso Presidente Euler, que Vossa Excelência no comando 

desta Corte seja como disse Fernando Pessoa: “Eu sou do 

tamanho do que vejo e, não do tamanho da minha altura”. 
 

 Almejo a todos um Feliz Natal e um Ano-Novo repleto de 

saúde, muita paz, muito amor, muita compreensão e, que o espírito 

natalino dure para sempre em nossas vidas. 
 

Muito obrigado. 


