Discurso Posse
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

Discurso proferido pelo Conselheiro Gerson Bulhões
Ferreira, presidente do TCE-GO, na solenidade de
posse dos novos servidores, segunda leva, em 1º de
outubro de 2010, Plenário Henrique Santillo
Senhores e Senhoras
A primeiro de junho deste ano, portanto há exatos três meses, neste mesmo Plenário Conselheiro
Henrique Santillo, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás recebeu a primeira leva de seus novos servidores.
Naquela ocasião, ao saúda-los, disse e repito agora o quão importante para nós é este dia e este acontecimento, uma
vez que todas as instituições só existem de fato em função das pessoas que as integram. Então, é com muita alegria
que acolhemos o contingente final dos servidores habilitados pelo concurso público recentemente realizado.
As nomeações correspondem a todas as vagas estabelecidas no edital. Isso significa que o Tribunal de
Contas, além de cumprir fielmente a legislação e atender à jurisprudência das instâncias judiciárias superiores,
também resgata na íntegra o seu compromisso com a sociedade, de lisura, de transparência, de correção absoluta.
Pois foi em nome desse compromisso republicano que recebi no Gabinete da Presidência, algumas
semanas após as primeiras nomeações, um grupo de jovens agoniados e temerosos quanto ao futuro. Representavam
os aprovados e queriam notícias sobre os próximos passos que o Tribunal daria em relação ao concurso.
Alguns mais afoitos e desinformados, em um blog de concurseiros, chegaram a assacar uma série de
inverdades e ataques descabidos ao Tribunal de Contas e a seus integrantes, como se estivesse em curso uma
maquinação para impedir-lhes a posse.
Prestamos todas as informações ao grupo e assumimos o compromisso de fazer o restante das
nomeações até o final do ano. Nesse meio tempo tivemos uma decisão judicial desfavorável, na primeira instância, da
qual providenciamos o adequado e tempestivo recurso, de forma a viabilizar a plena vigência e eficácia do concurso
público, sobre o qual não pairam dúvidas quanto à forma correta como foi conduzido e disso os senhores são as
testemunhas mais qualificadas.
Hoje, quando resgatamos o compromisso firmado, além de parabenizar os que foram aprovados, sintome no dever de registrar mais uma vez a dedicação e seriedade da comissão organizadora do certame, presidida pelo
Conselheiro Edson Ferrari, integrada por servidores deste Tribunal e por representantes da Ordem dos Advogados do
Brasil e do Ministério Público Estadual.
A exemplo da primeira leva de servidores nomeados, os senhores e senhoras passarão por cursos
preparados pelo Instituto Leopoldo Bulhões, de forma que, ao entrarem em efetivo exercício, terão conhecimento de
toda a estrutura e funcionamento do Tribunal de Contas, com noções básicas de seus diferentes setores técnicos e de
apoio, atividade meio e atividade fim, legislação específica, enfim, todo o respaldo para que possam desempenhar
suas funções com eficiência e oferecer ao Estado serviços de qualidade.
Esperamos dos senhores dedicação, seriedade, comprometimento com o serviço público, com os
padrões éticos, respeito aos superiores, aos colegas e jurisdicionados, para cumprirmos o objetivo de propiciar ao
Estado e à população de Goiás, o melhor atendimento possível.
Aqui vocês encontrarão, além de boa acolhida, uma moderna política de gestão de pessoas, apoio
logístico e respaldo necessário à execução esmerada das tarefas que lhes forem atribuídas, bem como terão amplas
oportunidades de aperfeiçoamento técnico-profissional e ascensão na carreira.
Também receberão, dos seus colegas mais antigos, toda a colaboração de que necessitarem, cabendo a
todos nós, servidores antigos e novos, a cordialidade, o entrosamento, a capacidade de superação pronta e eficaz das
prováveis divergências, certos de que o necessário entrosamento será sempre benéfico para o conjunto e para a
instituição.
Ao finalizar, agradeço a presença de todos, especialmente dos familiares e amigos dos empossados, que
abrilhantam esta solenidade com suas ilustres presenças.
Muito obrigado!
Conselheiro Gerson Bulhões Ferreira
Presidente
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