Destaques

Novo ministro do
TCU toma posse

O

novo ministro do Tribunal
de Contas da União
(TCU), Bruno Dantas,
tomou posse no cargo no dia 13
de agosto, em cerimônia realizada
no plenário do tribunal. Dantas
assumiu a vaga do ministro Valmir
Campelo, aposentado em abril deste ano. A solenidade contou com
a presença de autoridades dos três
poderes da União.
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Advogado e consultor legislativo
do Senado Federal, Bruno Dantas
foi também membro do Conselho
Nacional do Ministério Público
(CNMP) e do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). Também é professor
universitário e tem especialização
em direito civil, mestrado e doutorado em direito processual civil.
Com 36 anos de idade e 16 de
serviço público, o baiano Bruno

Dantas assume agora o desafio de
ser ministro do TCU. Em seu discurso de posse, Dantas destacou que
chega ao tribunal com espírito de
parceria e com o compromisso de
contribuir para o contínuo fortalecimento do Tribunal de Contas da
União. “Com isso em mente, coloco-me à disposição de todos para
o intercâmbio de ideias, de pontos
de vista e de concepções, ao mesmo
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tempo em que ofereço meu aprendizado pessoal como contribuição
à cultura do tribunal.”
O decano da Casa, ministro
Walton Alencar Rodrigues, fez a
saudação ao novo ministro. “O ministro Bruno Dantas reúne qualidades e virtudes que o fazem de todos
nós querido e admirado. Demonstra
que o valor e o mérito pessoal, longe
de serem qualidades despiciendas,
podem efetivamente se fazer prevalecer no Brasil”, afirmou.
O procurador-geral do Ministério
Público junto ao TCU, Paulo Soares
Bugarin, destacou a capacitação intelectual e carreira profissional do
homenageado. “O ministro Bruno
Dantas com toda certeza saberá
honrar e dignificar o novo cargo que
ora assume, seguindo o exemplo de
dedicação e capacidade profissional sempre demonstradas pelo seu
ilustre antecessor, o nobre ministro
Valmir Campelo”.
O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, ressaltou
que será muito bom contar com
a juventude e a experiência do
novo ministro. “O processo de
sua escolha como ministro, doutor Bruno Dantas, é prova viva da
força deste tribunal e das instituições brasileiras, que hoje buscam
reinventar-se diuturnamente, impulsionadas pela benéfica atuação
da sociedade, cada vez mais digital
e participativa”.
Compuseram à mesa da cerimônia, além do presidente Augusto
Nardes e do procurador-geral Paulo
Soares Bugarin, o presidente do
Senado Federal, Renan Calheiros,
o vice-presidente do Supremo
Tribunal Federal, no exercício da
Presidência, Ricardo Lewandowski,
o governador da Bahia, Jaques
Wagner e o presidente nacional da
Ordem dos Advogados do Brasil,
Marcus Vinícius Furtado Coêlho.
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