TRIBUNAL DE CONTAS DO

DISCURSO

ESTADO DE GOIÁS

Discurso do Conselheiro Gerson Bulhões
Ferreira, em saudação à Procuradora Maísa Barbosa,
em 17 de fevereiro de 2011, Plenário Henrique Santillo.

Senhoras e Senhores
Se na órbita do fatalismo persiste a crença geral de que nada acontece por acaso e tudo tem pelo
menos uma razão de ser, na esfera da racionalidade minha escolha para saudar a doutora Maísa de
Castro Sousa Barbosa, por sua ascensão ao cargo de Procurador Geral de Contas junto ao Tribunal de
Contas do Estado de Goiás, tem uma razão e dois aspectos inusitados. A razão reside no fato de que, na
história desta Instituição, sou o primeiro Conselheiro nomeado na cota que a Constituição assegura
aos membros do Ministério Público Especial. Em segundo, ainda no plano do insólito, há que se
registrar que, pela primeira vez uma mulher vai ocupar a Chefia do Parquet de Contas nesta Corte.
Então, respaldado por tal legitimação e contando ainda com a honrosa distinção de meus Pares,
é com prazer que, em nome do Colegiado, dirijo esta saudação à Procuradora Maísa. Sou testemunha
privilegiada das transformações e sobretudo da evolução do Tribunal de Contas, buscando
consonância com os avanços da própria sociedade. E, como não poderia deixar de ser, a presença
feminina na composição superior da Instituição aflorou, primeiro com a Conselheira Carla Santillo e
depois com a Auditora Heloísa Helena e com a Procuradora de Contas Maísa Barbosa, hoje titular da
Procuradoria Geral, a enriquecer e abrilhantar nosso Tribunal com seus predicados profissionais e
pessoais. Sem falar em várias outras mulheres que, mercê de tantos méritos há tempos comandam
importantes áreas técnicas do TCE.
Meritocracia – palavra tão em voga hoje - e que o ilustre governador Marconi Perillo está
trazendo para seu terceiro mandato frente aos destinos de Goiás, já se fazia presente na conformação
de nossos quadros técnicos e administrativos.
Assim, doutora Maísa, foi com satisfação que recebemos a notícia de sua escolha, pelo
Governador Marconi Perillo, em meio à lista tríplice que lhe fora encaminhada. Sem nenhum demérito
para os outros dois Procuradores indicados, cujas qualidades têm nosso reconhecimento, sua
nomeação pode ser creditada como ato de justiça e valorização de seus méritos. E agora, a mesma
alegria quando assistimos sua posse no cargo de Procurador-Geral.
O nosso desejo é que tenha pleno êxito no desempenho da nova função. Sabemos que
predicados não lhe faltam e tampouco empenho, determinação. A senhora tem um perfil de vencedora.
Sabe aliar conhecimento jurídico com razão e sensibilidade. Com aquele tempero feminino próprio,
na medida certa. Se direito é bom senso, teremos na sua gestão frente ao Ministério Público Especial a
repetição de seus pareceres e manifestações, nas Câmaras e aqui no Plenário, marcados sempre pela
serenidade, firmeza, razoabilidade, enfim, senso de justiça que é a meta a ser alcançada por todos nós
na prestação jurisdicional.
Estamos todos convencidos de que a senhora construirá um marco positivo na história da
Procuradoria Geral de Contas deste Tribunal, dividindo-a entre o antes e o depois da passagem de uma
mulher por seu comando.
Ao encerrar, cumprimento o Procurador Sandro Alexander Ferreira, pela exitosa gestão que
desenvolveu e aos demais integrantes do Parquet de Contas.
Muito obrigado!
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