Discurso do auditor Luiz Eduardo Antunes na
inauguração da Inspetoria de Bezerros
Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco deu início a uma nova
etapa do processo de interiorização
de suas ações com a inauguração da sede própria da
Inspetoria Regional de Surubim. no mês passado e
hoje com a inauguração de nossa nova casa, aqui
no Agreste de lpojuca. Esse processo tem como
principais objetivos: primeiro. o de ficarmos mais
próximos de nossos principai'i usuários - o~ Srs.
Prefeitos, os Srs. Vereadores, o servidor público
municipal e demais pessoas da sociedade civil - e
em segundo lugar. tornar nossal> ações mais conhecida!> pela sociedade como um todo.

O

Nós queremos que o controle externo diariamente. temos a finne convicção que a diminuição das dcsigualdaucs sociais existentes, a melhoria geral das condições de vida das pessoas e a
transformação do nosso Estado. em um modelo de
qualidade. tem como um pré-requisito obrigatório
o fortalecimento do Tribunal de Contas como instituição re~>ponsável pelo controle da Administração Pública.
Os Governames dos nossos tempos procuntm usar os homens a fim de realizarem grandes
coisas: nós gostaríamos que elel> tentassem, um
pouco mais. produzir grandes homens. que dessem
menor valor as dificuldades e maior valor ao Cidadão; que jamais se esqueçam de que País algum pode ser forte e independeme quando todos os que o
compõem. são fracos individualmente.
Um grande autor chamado R oberto
Shinyashiki certa vez disse: "Uma pessoa feliz vai
conseguir realizar .\!tas metas profissionais e
atingir seus objeth•os. E isso a tomará ainda mais
.feliz''. Hoje. nós que compomos a Inspetoria Regional de Bezerros. estamos felizes, mais motivados.
orgulhosos e agradecidos.
Motivados. porque um ambieme de
trabalho at,'fadável, confortável e funcional tem
como reflexo diretamente proporcional na quali-
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dade dos trabalhos produzidos.
Orgulhosos. porque se já era regra, se já
era habitual entre todos os servidores da Inspetoria
de Bezerros receber nossos usuários com cortesia.
presteza e dedicação, imaginem agora. senhores. o
orgulho e a satisfação que temos em recebê-los em
nossa nova !)edc.

E. finalmente. agradecidos. Agradecidos,
em primeiro lugar. ao Sr. Prefeito do Município de
Bezerros, Dr. Lucas Cardoso. pelo desprendjmento
pessoal e espírito de homem público em doar o
terreno para a construção dessa Inspetoria. Agradecidos pelo ap()Ío fundamental do Núcleo de
Engenharia do Recife em todo processo de planejamento. execução e fiscalização da construção
dessa obra. Agradecidos à Diretoria Geral deste
Tribunal pelo pronto atendimento de todas nossas
solicitações. E por fim. um agradecimemo todo
especial aos Conselheiros Severino Otávio e Fernando Correia.
O Conselheiro Severino Otávio. no início
do ano passado, então Presidente deste Tribunal.
atendeu ao nosso pleito. uutorizou e deu inicio à
construção dessa Inspetoria. Numa atírude corajosa
e audaciosa. pois, o nosso orçumento já era curto e
bastante comprometido e o atual presidente desta
Corte de Comas. conselheiro Fernando Correia,
que apesar de todas as dificuldades pelas quais
estamos atravessando neste difícil ano e de sigruficativo corte do nosso repasse financei ro concluiu
e está inauguxando, hoje, c!ltc belo edifício em
tempo hábil.
Certa vez Gandhi disse para o seu povo:
"Se eu pudesse deixar algum presente
para vocês. deixaria o aceso o semimenro do amor
à l'ida dos seres humanos. A consciência de
aprender ttulo o que 110s foi ensinado pelo tempo
afora. Lembraria os erros que foram cometidos
para que não mais se repetisseuL A CAPACIDADE DE ESCOLHER NOVOS RUMOS. Deixaria para vocês. se pudesse, o respeito àquilo que

é indispensável: ALÉM DO PÃO, O TRABAL.HO,
ALÉM DO TRABALHO A AÇÃO. E, quando tudo
mais faltasse, um segredo: o de BUSCAR NO
INTERIOR DE NÓS MESMOS A RESPOSTA E
A FORÇA PARA ENCONTRARMOS A SAlDA ".

Muj(o obrigado, pela paciência e atenção
dos senhores.
Luís Eduardo C. Antunes
inspetor Regional de Bezerros
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