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Discurso pronunciado pelo Exmo. Sr.
Conselheiro Ruy Lins de Albuquerque,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado
de Pernambuco e patrono da Thrma "Rumo a
uma nova gestão pública", na solenidade de
conclusão do Curso de Pós-Graduação em
Contabilidade Pública e Controladoria
Governamental-la Thrma/1997 (16.12.97).
Magnífico Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Doutor Mozart Neves Ramos;
Excelentísstmos senhores componentes
da Mesa;
Demais autoridades aqui presentes;
Mmhas senhoras. meus senhores;
Prezados servidore deMe Tribunal de
Contas;
Meus caros fonnandos:
Cumpre-me, inicialmente. agradecer aos
concluintes a escolha do meu nome como
patrono da Tunna .. RUMO A UMA NOVA
GESTÃO PÚBLICA". do Curso de Pós-Graduação em Contabil idade Pública e Controladaria Governamental, que ora se encerra. Pessoalmente. sinto-me honrado com a homenagem; como Presidente do Tribunal de Contas,
smto-me orgu lhoso de ver realizado um objetivo.

Este Curso de Pós-Graduação, realizado
conjuntamente pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Universidade Federal de Pernambuco, através do seu Departamento de Ciências Comábei , superou todas a<> expectativas.
Dos vinte e oito integrante desta I" Turma,
vime e quatro são servidores desta Casa. sendo
O<; quatro restantes oriundo<> da FlAM. de
SUAPE e do CONDEPE.
O nível c a qualidade dos corpos docen-

tes c discente deram resultado a uma Turma de
destaque para o Tribunal de Contas de Pernambuco, haja vista o ocorrido no rn Encontro
Nordestino de Contabilidade- ENECON, realizado em Aracaju. no mês de outubro. oportunidade em que foram apresentados vários trabalhos técnicos. sob a forma de artigos ctentíficos. com avaliação curricular da disciplina Teoria da Contabilidade.
Dos 26 (vime e sets) trabalhos apresenLados naquele Encontro, 09 (nove) foram de
servidores desta Casa. o que representa mais
da terça parte do total.
Por opor'luno. cito trecho de correspondência subscrita pela Dra. Verônica Souto Maior, profc~sora da Graduação e Pós-Graduação.
do Departamento de Ciências Contábeis da
UFPE, datada de 22.10.97, in verbis:
"Foi com grande satisfação e orgulho que
recebi, como representante do Estado na Comissão Técnica, vários comentários elogiosos
sobre a qualidade dos trabalhos apresentados,
bem como sobre a representatividade do Estado de Pernambuco no número de trabalhos
aprovados e apresentados no Encontro.
Todos os Trabalhos Técnicos apresentados pelos Audi!Orl!s do TCE repercutiram de
forma bastante positiva entre os participames
do Encontro, resultando, inclusive, em moções
apresentadas pela Plenána, bem como em citação em palestras que se eguiram ao longo
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do evento, como ocorreu com a palestra ·AResponsabilidade Ética Proti~sional da Contabilidade na Evidenc1ação das Demonstrações Contábeis', proferida pelo professor doutor Lázaro
Plácido Li<;boa. da USP- Lniversidade de São
Paulo. que fel c1tações seguidas do trabalho
'Proposta de Parcena entre Tribuna1s de Contas e Conselho de Contabilidade'. o qual também recebeu uma moção sugenndo o seu encaminhamento a todos os Tribunais de Contas
dos Estados. o que deve ser feito pela Comissão Organizadora do Evento.
É válido ressaltar, :unda, o destaque dado
ao Estado de Pernambuco na Reunião Plenária
Técnica, realizada no últ1mo dia do Encontro.
onde o presidente da Comissão Técnica exaltou o brilhantismo da participação do nosso
Estado, reconhecido por todos os presentes à
reunião. sendo. mclusive. concedido a mim.
representante do Estado. um espaço (não prc' isto) para tecer maiores detalhes sobre a nossa participação. quanto a instituições. participantes e autores de trabalhos''.
Este testemunho. dado pela Dra.
Verônica Souto Ma10r. cxemplifica bem o nível dos conclumtes deste Curso c enaltece nosso Estado. e, sem faba modést1a. nosso Tribunal de Concas.
Costumo sempre dizer - e aqui repito
palavras por m1m profendas quando assumi a
presidência. em jane1ro deste ano- que o~ servidore;; constituem o verdadeiro patrimônjo
desta Casa, dign 1ficando a função pública c com
os quais mantenho uma relação de profunda
amizade e re~peito.
Este Curso veio acrescentar à já qualificada mão-de-obra do Tribunal de Contas do
Estado, a formação de uma verdadeira comunidade científica. dotada de pesquisadores do
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mais alto nível, cabeças pensantes, idéias que,
naturalmente, serão difundidas.
O serv1ço público, em especial o de controle extemo dac; entidades govemamenttli-,. ainda carece de mvestimentos em tretnamentos de
alto nível nas área" de Contabtlidade e
Controladoria. O Tnbunal de Contas. mai" uma
vez de forma p1oneira. ao cekbrar o convênio
que permitiu a realização deste Curso de PósGraduação. veto diminuir essa lacuna.
Alegro-me, sobretudo. por tal participação, porque acredito que os mvcstimcntos realizados em pan.:cria com a Univers1dade Federal de Pernambuco, uveram retomo indiscutível, comprovando o acerto da decisão tomada
quando da celebração do rcfcndo acordo.
A semente lançada já produliu os primeiros fruto:,. resultando na colação de grau
desta I" Turma Assim, toma-se tmperioso que
haja o prossegu1mcnto desta parceria. com a
realização de novos cursos. quem sabe na área
do D1reíto Publico, onde ponuftcam, nessa
Uni\ ersH.Iade. tantos juri-,tas de escol e que.
indubitavelmente. trariam para o cotidiano da.-.
anvtdade de nossos ..ervidores toda uma gama
de conhec11nemos e cxpenêncta profissiOnaL
Meu~ caros formandos.
Parabemzo-os pela conclusão do Curso.
EsteJam certos de que. com os conhecimento~
sedimentados ao longo deste ano, ocasiões surgirão, no curso de ~uas auvidadcs, em que se
oferecerão as oportunidades nas quats lhes será
dado o privJiégto de contribuir para o aperfeiçoamemo de nossas instiluiçõcs, de modo a beneficiar toda a sociedade.
Muito obrigado.
Cons. RUY LJNS DE ALBUQUERQUE
Presidente

