Discurso do Conselheiro Severino Otávio Raposo na
Sessão Comemorativa dos 30 anos de fundação do
Tribunal de Contas de Pernambuco
Gt"tan<~ de Ji;er

dt: minh.t '<lll,façã<l em
C\tar pre"dmJo "''''' Cone de Cunt<t' "" ansejn U<t\
t:urnemor:u,ut:' c.Jo 'cu tng(',j 1110 ani vcr,ário.
Oc 15 de outubro de l96X até o momento
atu:~l.

con,cJheiro' c 'er\'idorc., '-C revezaram na
husca c.Ja c.:on,olida~úu c.Jo fnhuna l uc C<•ntas do E'tatlo de Pl.'rnamhut:o. ~:onto llhttlttição conce11uada e
re)o.pcitatla pdo povo pt•rn:unhw.:ano

Não c pm!-!1\CI que a.\ 111\t ll uiçue~ permaneçam. 't'.l••m forte,, progritlam. 'em que pre,tcm a
<.ua relcv:mc1a ,10 P"''ado. porque o passado é a base
t.la con,truçãn do pre,t'nte e e a garanlla da pemlanénna nu futuro.
o, .tgrat.lcl.'lnlt'nto' ath enunente' e\.-con'elhcm" apo,t•ntac.Jo, que nos dignificam com .. u<t'
pre\cnça' nc,ta tarde.
(iu,tana ainda de ...audar a todo-. u' ...cr\'Ídore' t' c\ 'cf\·idorc' de, te Trihunal O Tnhunal não 'e
,u,tt.:nta. não tem condiçoco; dl.' e\erLer \Ua ativ1uadc
c.:on-.utucional "~ n:io hott\'Cr "''''' e'truturu tecmca.

que em JctcrnunaJo, momenll,.. nâtl é '1'1\CI. ma<,
que t! ti.mdarnl:nral para que o l.'on,elho po"a agir
com tranqitilidiilk. com "egumnça e com a certe7a
,k lJUe l.'ada um Jc nw. tem em \CU cor:.~ção o de:.cjo
de prestar o melhor do~ "erv1ço' a ...oc1cdade de Pcrnamhllco. que tem o Jireito de cxtg1r "'"'es 'ierv1çm
com qualu.Jac.Je e com cu1TC1,úo.
Sau o' serv1dme' dc,te Tnhunal. que tumbém m·,ta data lk .111 i' er-.:írio I.'\tão Je parabén,, pelo traba lho digno. honrado c c'>fl>rçatlo. que esta pre:.ic.lt?ncw recon hece em cada um do' 'cnhore' c das
senhora\.
Ho.JC cuntlltu,tmm todo' a plantar o T ribunal do futuro. \ l .c1 n" 11.566 de ;!(,de ago,to Je 9!{
que c ri ou •• I 'col.t de Conta' Cl>lhdheLto Barrcl<l
Gumt<trãe., e a Lei l i 'i70 de X de 'ctemhro lJUC imtituiu o fundo Jc apcrll'IÇOamento t ~cnico do Tribunal de Cunw... ,,,o P"'"" de ho.JC: que proJetam o fu-

turo d1• Tnhunal para o tercem>

nul~mo .
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