HOMENAGEM A SELVA DE SOUZA CAVALCANTI
Homenagem prestada pela secretária do
Controle Externo Adriana de Moraes a SELVA DE
SOUZA CAVALCANTI, durante a apresentação
do Diálogo Público Plano de Educação –
Avanços e Desafios, realizado no dia 7/11/2018
Há uma semana o Tribunal de Contas do Estado vive um doloroso luto!
Perdemos, há exatos 10 dias, uma de nossas mais importantes referências.
Na plenitude de sua vida pessoal e profissional, nossa colega Selva de Souza
Cavalcanti saiu de cena.
Estou aqui para registrar o vazio, a lacuna, o silêncio e a saudade que ela nos
deixou.
Pedimos licença para fazer isso exatamente hoje, porque, se neste dia,
podemos realizar um evento dessa natureza, já consolidado na agenda do TCE-GO,
para apresentar parte do resultado de nossos trabalhos, aos nossos jurisdicionados, ao
Ministério Público, aos Conselhos Sociais, aos Sindicatos, à Imprensa, à sociedade civil
organizada e aos cidadãos, isso se deve ao trabalho incansável de nossa colega que
nos deixou tão abrupta e precocemente.
Quando auditorias operacionais ainda nos pareciam um projeto distante e
quimérico, quando ainda concentrávamos todos os nossos esforços em auditorias
focadas apenas na frieza da conformidade, Selva, vislumbrando os reais anseios da
sociedade, sempre à frente de seu tempo, nos encorajou a todos a nos lançarmos no
desafio da avaliação da efetividade das políticas públicas estaduais.
Sob sua condução aguerrida, o TCE de Goiás foi um dos primeiros órgãos de
controle que, apoiado pelo TCU, lançou-se pioneiramente nessa jornada, da qual já
colhemos tantos frutos.
Envolvida com praticamente todos os projetos de inovação de controle
externo, inserida numa vasta rede de contatos nacionais e também internacionais, Selva
deixou sua marca nesta Casa como poucos o fizeram.
Recentemente esteve à frente dos processos de certificação ISO 9001 e
14001.
Sem o seu empenho, a Secretaria de Controle Externos não teria seus
processos de auditoria operacional e de regularidade reconhecidos como detentores
dos mais altos padrões de qualidade.
Também não teríamos alcançado a certificação de nossos laboratórios de
solos e pavimentos, do nosso Sistema de Gestão de Fiscalização, da produção de
nossos Relatórios de Inteligência, e de nossas matrizes de Priorização de objetos de
controle, sem a sua colaboração, sem sua defesa intransponível na busca pela
qualidade.

Secretaria de Controle Externo
Poderíamos enumerar um extenso rol de iniciativas que tiveram sua
participação decisiva.
Me atenho a reafirmar que todas essas inovações, e muitas outras, tão
essenciais para o efetivo exercício do controle externo, não teriam se materializado sem
a força de seu espírito inquieto e inquietante.
Servidora dessa Casa há mais de 40 anos, Selva dizia, fazendo gracejo, que
estava no Tribunal desde sempre.
Hoje nós podemos dizer que seu exemplo, sua jovialidade, sua energia, sua
obstinação, ficarão como marca para os velhos amigos e como inspiração para as novas
gerações de servidores do TCE.
Em nome de todos os colegas da Secretaria de Controle Externo e da
Assessoria Técnica e de Gestã - Gerentes, Chefes, Supervisores, equipes de auditoria
e demais analistas, fica aqui o registro da saudade da amiga e do nosso reconhecimento
à sua marcante trajetória nesta Casa.
Selva estará sempre conosco.
Muito obrigada!
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