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DISCURSO DA CONSELHEIRA ALDA MAGALHÃES
NA ÚLTIMA SESSÃO DO PLENO DE 2003

Senhor Presidente,

Peço a devida vênia para um assunto fora de pauta. Um registro que, se para os presentes se apresenta
desnecessário, uma vez todos contemporâneos da situação, talvez fizesse falta no futuro.
Realizamos agora a última sessão plenária de sua
gestão como presidente deste Tribunal. Não seria conveniente não se me_ncionar, além dos aspectos de Lisura. de ética c de honradez, os contornos de uma gestão modernizadora da administração pública.
Os valores éticos, morais, V. Exa. certamente os
adquiriu e sedimentou na sua trajetória da pequenagrande São Joaquim do Monte, passando pela formação teológica e humanística do Seminário, chegando
ao Recife exercendo o sacerdócio do magistério, diversas funções públicas, praticando a boa política,
culminando com a sua investidura neste Tribunal, onde
ora exerce a presidência.

À frente de sua gestão, preocupou-se em dar feição moderna ao trato da coisa pública. Afora os meandros da moralidade e juridic idade, basilares da admi-

372

nistração pública, não se pode desconhecer a inovação trazida na área do planejamento, do desenvolvimento organizacional, da profissionalização dos quadros, da avaliação de desempenho, da noção estratégica da organização. E tudo de forma a melhor desempenharmos nossa missão constitucional. Os frutos
desta semente talvez só se façam sentir mais adiante.
Daí a imprescindibilidade deste registro.
Estendo à sua equipe, senhor presídente, estas
breves palavras, na certeza de que o trabalho conjunto produz um efeito sinérgico, resultando um todo
maior que a soma das partes.
Resta-me, agora, ao Tribunal de Contas, felicitarlhe pelo legado da administração que nesses dias se
despede. Ao novo presidente eleito, votos de uma
gestão repleta de êxitos, digna da história de V. Exa.,
bem como da equipe já escolhida. A Deus, agradecer,
de público, por tudo, e sempre.
Presidente, ''Entrega o teu caminho ao Senhor,
confia Nele, e o mais Ele fará".
Feliz Natal a todos.

ALDAMAGALHÃES

,

