HOMENAGEM AO CONSELHEIRO OLIVEIRA NETO

(•)

Conselheiro Ruy Lins de Albuquerque
O Conselheiro Ruy Lins apresentou·
proposição no sentido de que o Plenário deste Tribunal de Contas tivesse o nome do Conselheiro Sebastião Ignácio de Oliveira Neto . A
referida proposição foi aprovada
por unanimidade, tendo, inclusive,
a Presidência e a Procuradoria Geral manifestado inteira concordância .

Peço a palavra para homenagear a memória do homem
e cidadão que foi Sebastião Ignácio de Oliveira Neto . O cidadão que prestou relevantes serviços à causa pública, no
exercfcio de variadas funções, a exemplo das que cumpriu no
I . A . A . (Instituto do Açúcar e do Alcool), também como Serventuário de Justiça e representante do povo pernambucano
na Assembléia Legislativa do Estado, culminando sua carreira
no cargo de Ministro e depois Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de Pernambuco .
Servidor Público, desincumbiu como abnegação suas
atribuições ; Deputado Estadual, exerceu com dignidade seu
mandato, leal aos seus compromissos partidários, mas de fidelidade às suas próprias convicções .
No Tribunal de Contas de Pernambuco, no qual 1oi um
dos fundadores, mais de uma vez Presidente e Vice-Presidente, serviu com exemplar seriedade e devotamento às nobres tarefas desta Casa .
Oliveira Neto foi um excelente colega e companhei ro
de todos nós . Generoso de coração, deixou amigos em todos
os nfveis de nosso quad ro de funcionários .
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Homem de coragem pessoal e bravura clvica, era sénslvel às demonstrações de afeto .
Uma criatura humana que cultivava, com carinho, o
:>entimento da amizade .
Sabia ser amigo à toda prova, e foi um admirável chefe
de famllia, cuío centro é a prezada dona Célia, que o cercou
Hempre de muito desvelo e carinho.
Com essas breves palavras, peço ao Tribunal que consigne na ata de nossos trabalhos de hoje um voto de profundo
pesar e homenagem pelo desaparecimento de nosso colega
Oliveira Neto .
Peço ainda que transmita sua decisão à excelentfssima
famllia de nosso caro colega desaparecido, à Assembléia Legislativa do nosso Estado e, também, à comunidade sertaneía
de Serra Talhada, por intermédio da Prefeitura local .
(*) Conselheiro Ruy Lins de Albuquerque foi Secretário de Administração do Governo Paulo Guerra .

