Discurso proferido pelo Exmo. Sr. Conseiheiro
Carlos Porto na Posse do Conseiheiro Antonio
Corrêa de Oliveira Andrade Filho a Presidência do
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco no
dia 02 dejaneito de 1996.
Cheuei ao thu desa ornada. poderia dizer, apenas
unia palavra. obrigado.
i\oradeço o resiihado considerado positivo, a oh inha
eqilipe de trahaiho: lnspetores Regionais. Diretores.
Coordenadores, lniegraiites do nieu (lahinete c uma
palavra especial ao Diretor Geral do Tribunal Dr.
lrancsco Sifônio de Souza. que Coin iiitiitO
discerniniento C competencia possibiiitou qtie as
t'inancas clur me este e'\ercicio estivessem sempre
equilibradas. dando sempre condicOes para o trabaiho
teen co desta ('one. conio tanibni o que loi realizado
ia parte lisica. i\radeço ainda aos nieus coleas
Conse I he ros. cu e Ciii todos OS 01 OiflCiitos Iorii ni
sol idârios corn esta adrnin istraçio. uma palavra
especial ao Correedor Severino Otávio, senipre
preocupaclo na modern izaçi'io cia Casa.
k nil ni o quc p0550 di 7Cr:
"0 eslorço e grande e o hornem ë pequeno.
A alma ë di' na e it obra ë irnpentita.
Que da obra ousada. e rn inha a narte feita.''

lerni no neti peniodo. scm deixar de tazer a ja
desgastada citaçao: 'l:stoii de conscincia tranqui a.'
Assunie hoje o Conselheiro Antonio (.orrea. este situ
possu idor de todos so titu los: Deputado. Secretãrio
de Ftado. Presidente cia Assemhkia Legislativa e
acirna de tudo iniortai da Academia Pernarnbucana
de [.etras, u que senl dii lcli urna honra e glOria para
esta Corte, e it quem iieste instuite CleseO toclo sucesso
no sen periodo de 12 meses de adni in istraçao.
A in inha prestacio de contas tive oportunidade de huea cm relatonio lido nu Oltima sessao do pleno. espero
ter corresponchdo a c.xpeclati vii de todos melts colegas
de casa. se mais ilUO 101 possivel, taltou-ine talento e
a rte
[ncerro pois o niandato dc Presidente, e a 0raçio coin
(1

pta Fernando Pessoa:

"0 nais do que isto
ë Jesus Cristo,
q ue n ilo sit hi a ii ad a de lb an ças
oem consta que tivesse bibl ioteca...
Obrigado por tudo.
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