DISCURSO DO PRESIDENTE DO TCU NA POSSE DO
MINISTRO BENJAMIN ZYMLER1
Ministro Humberto Guimarães Souto
A Presidência desta Casa não poderia deixar de expressar sua especial
satisfação por esse momento.
É uma honra para o Tribunal de Contas da União ter em sua composição
alguém como o Ministro Benjamin Zymler. Já conhecemos sua extraordinária
competência. Há pouco mais de dez anos, o engenheiro Benjamin sequer imaginava
prestar concurso para ingressar no serviço público, ocupado que estava com o árduo
trabalho no campo da engenharia elétrica. Mas quis o destino, para o bem deste
Tribunal, fazer uma alteração em seu plano de vida. Neste curto espaço de tempo,
foi aprovado no concurso para Analista de Finanças e Controle Externo, graduou-se
e obteve o Título de Mestre em Direito, comandou a implantação da 10ª Secex, atual
Serur, e foi aprovado em primeiro lugar no concorrido concurso para Auditor. Hoje,
Sua Excelência passa a compor a mais alta Corte de Contas como Ministro Titular.
Essa trajetória, por si só, comprova sua imensa capacidade intelectual.
Sua atuação como Auditor foi marcada pela serenidade, denodo e rigor no
cumprimento de seu dever. Sua nomeação para o cargo de Ministro é a consagração
desse trabalho, exercido sempre com muita seriedade e competência. O Tribunal de
Contas da União fica engrandecido com sua presença.
A tarefa de fiscalização dos recursos públicos torna-se cada dia mais
importante. A escassez dos recursos geridos pelo Estado e as justas demandas da
sociedade exigem de todos nós, homens públicos, honestidade, comportamento ético
e especial zelo pela coisa pública. Estas qualidades, Senhor Ministro, emolduram a
personalidade de Vossa Excelência.
Ministro Benjamin.
Pudera nosso país contar com muitos outros homens como Vossa Excelência.
Receba as mais sinceras congratulações e os votos de muito sucesso desta Presidência.
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