TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTDO DE GOIÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Homenagem do TCE aos Policiais Militares

Esta solenidade abre as festividades da Semana da Pátria e também aquelas alusivas
aos 57 anos do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.A coincidência de horário e data para o
hasteamento das bandeiras em eventos bem próximos, aqui mesmo na Praça Cívica, motivou o
convite do Chefe do Gabinete Militar da Governadoria, coronel Sebastião Vaz, para a unificação
dos dois eventos.
O Tribunal de Contas presta, nesta ocasião, uma homenagem aos policiais militares
que atendem aquele órgão. A mensagem é dirigida aos valorosos homens e mulheres de nossa
gloriosa Polícia Militar que, já de longa data, emprestam uma dedicada e indispensável
colaboração ao TCE de Goiás. Idêntico serviço é dispensado pela PM a outros Tribunais, órgãos
públicos e Poderes instalados na Capital do Estado.
Por um dever de justiça O Tribunal de Contas faz o registro público de seu
reconhecimento aos integrantes da sua Assistência Policial Militar.
Ativada pela Portaria n° 196, de cinco de abril de 1994, do Comandante Geral da PM,
a Assistência do nosso Tribunal teve como primeiro comandante o coronel Valdivino Alves
Cardoso, sendo sucedido em 1996 pelo também coronel Miguel Gomes dos Santos e, hoje pelo
tenente-coronel Márcio Vieira da Silva, recentemente promovido por merecimento, em ato do
Governador do Estado.
Os oficiais e praças que, ao longo desse tempo estiveram no Tribunal de Contas
sempre agiram com correção, urbanidade, empenho e assiduidade, conquistando, mercê desta
irrepreensível atuação, o respeito, admiração e gratidão de Conselheiros, Auditores,
Procuradores, dirigentes e servidores.
Em razão disso o manifesto de gratidão e o respeito que o Tribunal devota aos
policiais militares, homenageando-os na pessoa do tenente-coronel Márcio Vieira, ele próprio um
exemplo de dedicação, lealdade e de inestimáveis serviços prestados à Administração Pública e
à sociedade.
E, mais uma vez, os nossos agradecimentos ao coronel Sebastião Vaz e ao
Governador Alcides Rodrigues pelo convite para compartilharmos deste importante evento.
Mensagem do Conselheiro Gerson Bulhões Ferreira, presidente do Tribunal de Contas
em 10 de setembro de 2009.

