HONRADEZ E INTELIGÊNCIA: FÓRMULAS PARA MELHORAR
A ATUAÇÃO DO TCU1
Ministro-Presidente Humberto Guimarães Souto
Dignas autoridades aqui presentes,
Senhores ministros,
Senhor procurador-geral,
Senhoras e senhores,
Neste momento, o Tribunal de Contas da União se regozija com a posse de
seu mais novo membro.
Comungamos da mesma alegria expressa nas palavras de saudação do eminente
ministro Valmir Campelo e do representante do Ministério Público, procurador-geral
dr. Lucas Rocha Furtado.
Ainda assim, não posso deixar, na qualidade de presidente desta casa, de
manifestar a grande satisfação pessoal e a honra com que a corte recebe o ministro
Ubiratan Aguiar.
Chega sua excelência em momento importante da vida político-administrativa
de nosso País. A nação brasileira exige, cada dia com mais veemência, que os homens
públicos primem pela honestidade e comportamento ético. A tarefa de fiscalizar os
gastos públicos assume, neste contexto, importância fundamental, realçada pelo
aumento significativo das demandas oriundas do Congresso Nacional e de toda
sociedade brasileira.
Cientes desse desafio e malgrado as limitações de recursos orçamentários e
de pessoal existentes, em nossa gestão demos início à implementação de
transformações estruturais de forma a dotar esta instituição dos instrumentos
necessários ao exercício de suas prerrogativas constitucionais, a fim de que possamos
zelar pelo bom e regular emprego dos recursos públicos.
Ministro Ubiratan Aguiar,
Estou certo de que poderemos contar com a honradez, cultura e a inteligência
de vossa excelência em prol de um Tribunal de Contas da União sempre melhor e
mais efetivo, capaz de corresponder às expectativas do povo brasileiro.
Seja bem-vindo, senhor ministro, ao nosso convívio!
Encerramento - Senhoras, senhores, quero agradeçer a presença das altas
autoridades, parentes e amigos do ministro agora empossado.
Quero homenagear especialmente sua mãe, dona Liquinha.
Estão convidados todos os presentes a se dirigirem ao Salão Nobre desta
Casa, onde o ministro Ubiratan Aguiar receberá os cumprimentos.
Está encerrada a sessão.
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Discurso proferido na sessão de posse do Deputado Ubiratan Diniz Aguiar no cargo de Ministro
do TCU.
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