DISCURSO DO PRESIDENTE NA POSSE DO MINISTRO-SUBSTITUTO
MARCOS BEMQUERER COSTA1
Mi nis tro Hum ber to Sou to
A Pre si dên cia des te Tri bu nal se as so cia às ma ni fes ta ções de sa tis fa ção pela posse do novo Au di tor, Dou tor Mar cos Bem que rer.
O va lor in te lec tu al e as vir tu des de Sua Exce lên cia já fo ram des ta ca dos nas sa uda ções pro fe ri das nes ta Ses são. Sua for ma ção como en ge nhe i ro e ba cha rel e mes tre
em Direito o ha bi li ta a de sem pe nhar com gran de com pe tên cia as no vas fun ções.
O Tri bu nal de Con tas da União vive mo men to es pe ci al de sua his tó ria. A ex periên cia e a sa be do ria de ho mens como Ben to José Bu ga rin e José Antô nio Bar re to de
Ma ce do dão lu gar aos jo vens bri lhan tes Ben ja min Zymler, Au gus to Sher man e Marcos Bem que rer, es tes úl ti mos egres sos dos qua dros des te Tri bu nal, o que, por sinal,
vem cor ro bo rar mais uma vez meu con ce i to so bre a qua li fi ca ção de seu cor po téc ni co.
Se por um lado per de mos, com a sa í da da que les que por lon gos anos con tri bu íram para a evo lu ção e o en gran de ci men to do Tri bu nal de Con tas da União, por ou tro
ganhamos, com a che ga da de pro fis si o na is al ta men te qua li fi ca dos e de di ca dos que,
cer ta men te, em pres ta rão todo o seu co nhe ci men to em prol dos in te res ses des ta Casa e
do pró prio ci da dão bra si le i ro.
A natural re novação das instituições é sempre bem-vinda. Prin cipalmente
quan do acon te ce de ma ne i ra gra du al. Ela faz com que o ím pe to e a dis po si ção de jovens es tu di o sos con vi vam com a sen si bi li da de e a sa be do ria de ho mens ex pe ri en tes .
Des sa con vi vên cia, cres ce o Tri bu nal e quem ga nha é o País.
A Pre si dên cia sa ú da o Au di tor Mar cos Bem que rer e ex pres sa a cer te za de que,
em suas no vas fun ções, co lhe rá o mes mo êxi to já al can ça do até ago ra como as ses sor
do Mi nis té rio Pú bli co e como Se cre tá rio de Con tro le Exter no.
Mu i to obri ga do.
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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.

