Discurso do Conseiheiro Adalberto Farias
saudando o novo presidente do TCE,
Antonio Corrêa de Oliveira.
lodos OS aIlOS. Ciii SCU prirneiro dia (iti I. o
Irihunal de Comas do Estado (IC Pernambuco realiza
esta ssão Maina, tortiando-se cIa it praxe da
inatiutação de slias atividades no periodo. Presentes
a esta raiide assenibleia Os luncionarios, auxil ates.
ttcnicos. dirigentes. auditores. procuradores. C OS
('onseiheiros. (pie recehern. em seu seio. convidados
especiais. Os quais mais enriquccem it Sesso corn o
prestido de suas presenças geradoras destes tIizes
iiiOtiieiltOS cle COiiViVCliC a. ELI. Ciii nome do Tribunal.
registro it alegria dc te-los c000Sco e Os saüdo a todos.
Esta Sessão testeiiiunha tanihem e
principalnietite a posse de trës Conselheiros, que hiraiui
elcitos para a alta l)ireção desta Corte de Comas neste
periodo anual, e iue são des o [)outor AntOnio Conêa
(IC Oliveira Andrade Filho. tiara o Cargo dc Presiderite.
o Doutor Ru tins de Albuquerque. para a Vice
Presidéncia: e o Doutor Severino Otávio RapOso
Monteiro. como ('orregedor Geral. Coube-me it honra
de saudñ-los. iii 51cr em que jli me indaguei. muitas
vezes, que mais deveria dizer-Ihes alem das palavras
de cumprimenlo! Pois liaverenios de convir corn que
nao e 0 tempO die sc falar de Tribunal de Comas. nem
de sua historicidade, oem de SCUS objetivos. oem de
seus comproni 5505 perante it sociedade. oem do
respeito ao contribuinte e ii coisa pOblica. oem das
nOVaS Ironteiras de hem estar, que corn pete ao Estado.
hem Un I izando suas linanças. perseguir e alcançar.
porque os Conseiheiros AntOnio Corra. Ru I ins e
Severino Otãvio SO o propro Tribunal. aqu i passa,
des mais da metade de cada dia, aqui esta a opção de
sida de cada urn. Conio abordaresses assUtitos a queni
OS reinventa tao bern it cada instante?
De o registrar. por Oportuiio. a etetiva C
diniiniica atuacão do Presidente deste Tribunal
Conselheiro Carlos Pono de Rarros. POStO que, aliando
sua uventude a illl[ChOellcla e capacidade (Ic (tile
portador, soube clevar. corn a sua proticua
adm in istração. o conceito desta C'orte (IC Comas
apri rnorando-a para me Ihor clesern pen liar suas
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atrihuicOes constitucionais, quer na atualidade, mas
principalmente. v isando urn desern pen ho scm pie
rnaior c eliciente no tuturo.
Resta-ine tao sornente. agradecer-lhe cm nome
dos ('onselheiio e servidorc desta Casa. pela SUa
dinãni ca e eticietite adni inistração como Presidcnte
desta Coite de Contas.
Renovo ito Con sd lie i ro A titOn io Correa a
certeza quc todo este in hunal a Ii merila it expectativa
dos resultiidos taustosos que SUa adm inistracão vai
proporcionir Pernainhucano de Goiana. nascido na
Casa (irande do engenito vt iranda. nao qu is sir it ser
o enipresario do setor sucro-alcooleiro. otide dcccrto
lena sido bern suceclido. pela tnadicão no ranio e pelas
circunstãncias ltvoráveis oporturtadas pela econom a
(IC diitio. Manteni-sc. coiitiido. vinculando ao setor,
onde se diz 'agricultor canavieiro". talvez pana não
perder (10 ol hito o cheiro (IC bangu. talvez para nOo
tiran da retina o verde (be Ioiqwmiimcnte nutre Os
seus sonhos c as suas esperanças. C) Consetheiro
Antonio Corrc,a preterit a outra vertente vocacional
de sua t'ani ilia - a Pot itica. cm cuio desempenho
Iorniou-se o Pt II). conio scus conterrancos. amigos e
I iderados o conhecemos. Os sinais praticos (IC SiI
vocaçao pot itica a sur2iraui durante Os tenipos de
univ ersitario da Facu dade dc Direito do Recite.
i11.1iiido se elegcu Presidente do DiretOrio Académico.
t3acharel ciii Direito e ('iéncias Sodais. em 1950. ,\
part i r clai ocu pou varios e i ni pontan tes cargos p(ib I icos.
ate quc o pos o do Recite coiivocou-o para o M andato
(IC Vereador ia Casa (IC JosC Mariano. Ao ttrm mo do
Mandato mudou dc endereco. C quc o poo
pernambucano 0 havia convocado pant representá-lo
nil ('asa Joaqu rn N abuco. corn o scu Depu tado
I:st ad u a I.
Em 1960, o (ioverno do Estado rcsolvcu dan
niaior c niclhor trato it seus recursos humanos e
1atnillioniais, cniando em SUit estrutura oreanizacional
it Secretaria (IC Administracão. Seti prinieiro titular. o
Deputado AntOnio Cornea. Dedicado. zeloso e capaz.

fez mossa no tempo. deixando naquela Pasta.
indeléveis, as marcas de sua competéncia. Para a
representacao parlamentar foi reeleito para Os
mandatos de 1967. 1971. 1975 e 1979. Como
Deputado. participou e dirigiu as diversas ComissOes
da Assembléia. Foi vice lider da Oposicão, como
também foi seu lider. Presidiu a Asseniblëia
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Legislanva em dois periodos. tendo ocupado o cargo
do Governador e do Vice. Recebeu por seis vezes o
troféu "Leâo do Norte". Possui por condecoracâo as
niedalhas da Cidade do Recife", a "Pernambucana
do Mérito-ciasse ouro". a "Carneiro Vilela-classe ouro
cia Academia Pernambucana de Letras: e dc Ordem
dos Guararapes-Grau Grâ-Cruz. No campo da
Literatura, publicou os Iivi'os ..l:alas da Pros incia" c
"Escravos. Aboiicâo. Golana", tendo sido cleito e
empossado. em 1978. Membro da Academia
Pernambucana de l.etras. Em 1994, excrccu I) cargo
ic Corregedor Geral desta (Torte. sendo Vice
Prcsidente durante o ano rccëni-tindo.
Don o de urn cu rricu lo nio iii enos inVCjJiVel, o
Consciheiro Ru. Ems de Albuquerque foi o convocado
pelo Tribunal, para o Cargo dc Vice Presidente, neste
anode 1996. Pernambucano. pertencente a familia de
tradicao politica em nosso Estado. o Doutor Ruv Litis
c Consciheiro desde 1970. Bacharel em Direito pela
Universidadc Federal de Pernambuco. iniciou silas
atividades funcionais no M inistërio da Fazenda.
scrvindo como Assessor e depois como (Thel'c de
Administraçâo da Superintendéncia dcsta Regiiio.
Durame o Governo Paulo Guerra. f'oi Secretário cia
Adni inistracio do Estado. Por relevantcs serviços
prestados a Recife e ao Estaclo. o Dr. Ruy Lins recebeu
as Medalhas do Mérito "Cidadc do Recife". "Medaiha
do Mérito Pernambucano''. ''Pcrnambucana do Merito
Policial" e da "Ordeni do Mérito dos Guararapcs".
'l'rata-se de uni Conselheiro cia mais larga experiencia
ncste Tribunal. por icr sido seu Vice Presidente durante
cinco anos, no periodo 1974 a 1978, Presidente eleito

e ernpossado cm 1979. foi reeleito nos anos
subsequentes de 1980 a 1983: e nos ultimos cinco
anos. 1991 a 1995. presidiu corn hrilhantisrno a 2
Cârnara desta Cone.
Para o cargo de Corregedor Geral. o Tribunal
manteve no Cargo o Conseiheiro Severino Otávio
Rapôso Monteiro, tambern senhor de urn briihante
curriculum. Pernambucano de Bezerros, bacharel em
Direito. Condecorado vârias vezes por relevantes
serviços prestados a sen Estado, possui as medaihas
do Mérito Policial Civil e do Mérito Policial Militar,
ambas classes ouro: a Medalha do Mérito dos
Guararapes. classe Comendador. voltado para a
administraciio c para a politica, exerceu diversos e
honrosos cargos da adm intstraço publica sendo
posteriOniiieilte convocado pelo povo de Bezerros para
a Câmara Municipal, tendo sido eleito Vercador a
partir de 1968 cm dois mandatos seguidos. Prefeito
dcl Municipio no periodo 73 a 77. Deputado Estadual
cleito c reeleito a partir de 1979. tendo descnvolvido
na Casa de Joaquim Nabuco uma rica atividadc
l'ariamentar. .Aqu i. nO Fribunal de ('ontas. menor no
vent sendo o seu dinani ismo e compctencia, tcndo sido
l'rcsidente da I Cãmara: Vice Prcsidentc e
Corregedor Geral do 'Iribunal eni dois mandatos, e
0

nosso Presidente no cxercicio de 1989.
So estes os trés Consclheiros, aoS quais o
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco con lion
OS mais altos cargos de sua Direção no cxercicio dc
1996: ciedicados. zelosos. experientcs. estimados.
re spc it ados c InUitO corn pcten tes, dill a I idades
sinalizadoras dc urna gestäo feliz em qtialquet
iiistittiicio.
Agracicco mais uma vez aos Excelentissimos
Senhores Consclheiros por me concedcrem 0
privilégio dc saudar aos enipossados, convicto dc quc
sitas excelencias priniarao suas adni inistraçoes coni a
cliciencia quc lhes so pcculiarcs.
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