DISCURSO DO PRESIDENTE NA POSSE DO MINISTRO-SUBSTITUTO
AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI1
Mi nis tro Hum ber to Sou to
É com gran de sa tis fa ção que a Pre si dên cia des ta Casa re gis tra hoje a pos se do
Dou tor Au gus to Sher man no car go de Au di tor des te Tri bu nal. São sem pre bem-vindos a esta Cor te aque les que já pro va ram seu va lor e sua se ri e da de no cum pri men to de
seu dever, prin ci pal men te quan do se tra ta de “pra ta da casa”.
O Tri bu nal de Con tas da União é um ór gão pri vi le gi a do no que diz res pe i to ao
seu quadro de servidores. Bem sa bem os se nho res, e digo isso sem pre, que o cor po
téc ni co do TCU é dos mais qua li fi ca dos e de di ca dos des te País. Tan to é ver da de que
os três pri me i ros co lo ca dos no úl ti mo con cur so na ci o nal para Au di tor foram, nessa
or dem, Ben ja min Zymler, Augus to Sher man e Mar cos Bem que rer, to dos ser vi do res
des te Tri bu nal.
A tra je tó ria de Au gus to Sher man é mu i to se me lhan te à do Mi nis tro re cém-empos sa do Ben ja min Zymler. Mi li tân cia na en ge nha ria elé tri ca, apro va ção no con cur so
pú bli co para Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le Exter no, gra du a ção e pós-gra du a ção em
Di re i to e, por úl ti mo, apro va ção no con cur so para Au di tor.
Os tí tu los que Vos sa Exce lên cia os ten ta e o êxi to al can ça do no con cur so o ha bili tam para o de sem pe nho das no vas e com ple xas funções.
A se re ni da de e com pe tên cia com que se saiu em suas atri bu i ções como ana lis ta
e como Che fe de Ga bi ne te do Pro cu ra dor-Ge ral com ple tam suas re fe rên ci as e as se guram de sem pe nho bri lhan te e pro mis sor nes ta Cor te.
O Tri bu nal de Con tas da União, pe las ele va das atri bu i ções que a Constituição
lhe confere, ocu pa lu gar de in dis cu tí vel destaque na Admi nis tra ção Fe de ral. A par
dis so, nós, que hoje o in te gra mos, her da mos dos que nos an te ce de ram uma honrosa
tra di ção, que nos cabe pre ser var e en gran de cer; tra di ção cal ca da na in de pen dên cia, n a
in te gri da de mo ral, na de di ca ção ao tra ba lho e no cum pri men to do de ver.
O de sa fio co lo ca do à fren te de Vos sa Exce lên cia não é dos mais fá ce is. Pelo
con trá rio. As co bran ças se rão mu i tas. As res pon sa bi li da des tam bém.
Suas cre den ci a is, Se nhor Au di tor Ausgus to Sher man, ga ran tem seu su ces so.
Seja mu i to bem vin do em sua nova mis são.
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Dis cur so pro fe ri do em ce ri mô nia re a li za da no Ple ná rio do TCU em 16-10-2001.
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