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Minha homenagem a você Servidor desta e. Corte de Contas 

Muito já falamos sobre processos, metas, prazos, mutirões, 

desafios, planejamentos, estatísticas, inspeções, 

auditorias ou coisas do gênero.  

Abordamos temas sobre cenário social, político, econômico, 

sobre contingenciamento de despesas e questões equivalentes 

e, juntos, estabelecemos estratégias a respeito de novos 

projetos, tecnologia, inteligência artificial, inovações, 

projeções e, especialmente, sobre a imprescindibilidade de 

atuação dessa Corte de Contas na efetivação dos direitos 

fundamentais.  

Os resultados se revelam e são grandiosos, então, hoje meus 

caros, quero falar tão somente de GRATIDÃO. 

E começo por rememorar que "as notas musicais são apenas 

cinco em números, mas as suas melodias são tão numerosas 

que não podemos ouvir todas. 

As cores primárias são apenas cinco em número, mas as suas 

combinações são tão infinitas que não podemos visualizá-las 

todas. 

Os sabores são apenas cinco em números, mas as suas 

misturas são tão variadas que não podemos saborear todos. 

Em combate, há apenas forças normais e extraordinárias, mas 

as suas combinações são tão ilimitadas; que ninguém as pode 

compreender todas.1"  

E o que dizer quando mulheres e homens públicos se unem 

para que seus feitos resultem numa sociedade melhor, a 

partir da concretização dos direitos fundamentais??  

                                                           
1
 Livro A Arte da Guerra. 
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Por certo que ninguém poderá contabilizá-los todos, não dá 

para dimensionar o quanto Vossas Excelências já fizeram e o 

quanto ainda hão de fazer como servidores públicos que são, 

mas certamente é possível reconhecer o empenho, a 

dedicação, o profissionalismo, o compromisso ético, a 

seriedade e o comprometimento que imprimiram nos feitos em 

que atuam. De igual modo, é possível reconhecer que a 

singularidade de cada um, combinada com a capacidade de 

atuação conjunta, foram condições sem a quais não teríamos 

avançado o quanto avançamos. 

Muito obrigado CONSELHEIROS Valdivino Crispim de Souza, 

José Euler Potyguara Pereira de Mello, Francisco Carvalho 

da Silva, Paulo Curi Neto, Wilber Carlos dos Santos 

Coimbra, Benedito Antônio Alves; CONSELHEIROS SUBSTITUTOS 

Francisco Júnior Ferreira da Silva, Omar Pires Dias e 

Erivam Oliveira da Silva, de igual modo agradeço aos 

PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, Yvonete 

Fontinelle de Melo, Adilson Moreira de Medeiros, Érika 

Patrícia Saldanha de Oliveira e Ernesto Tavares Victoria, 

pela peleja; obrigado pela parceria incondicional; obrigado 

pelos conselhos; pelos enfrentamentos; pela dialeticidade 

que o processo democrático e republicano nos possibilita em 

prol do bem comum, e, especialmente, pelo o que dele 

resultou.    

Além de reconhecer a relevância do CONSELHO SUPERIOR DE 

ADMINISTRAÇÃO DESTA CORTE DE CONTAS, tenho dito Brasil 

afora que os resultados que temos alcançado, tanto a nível 

local, quanto a nível nacional, deve-se, primordialmente, à 

atuação incansável de um verdadeiro EXÉRCITO DE HOMENS E 

MULHERES que, abnegavelmente, aceitaram e honraram todos os 

desafios que lhe foram apresentados.  

O sonho de trabalhar em prol do bem comum nos fez imprimir 

ações ousadas e um ritmo incompreensível aos olhos comuns, 
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entretanto, perfectível àqueles que se dispuseram a 

embarcar no mesmo sonho, e dar-lhe concretude, por meio de 

ações práticas.  

Os resultados que testemunhamos nesse período alegram meu 

coração; não o resultado como fim em si mesmo, mas aquele 

capaz de transformar a nossa realidade a partir de nossa 

atuação profissional.  

E ao falar em atuação profissional, me faz rememorar a 

conhecida Parábola dos Talentos descrita no Evangelho de 

Mateus, que nos ensina que cada um de nós recebe tesouros 

especiais que são dons e capacidades singulares, e sobre 

nós incumbe a responsabilidade de bem administrá-los, usá-

los e multiplicá-los, a partir de nossas ações, inclusive 

profissionais.  

Estou convicto de que cada servidor utilizou seus dons e 

seus talentos naquilo que empreendeu a fim de entregar o 

melhor que pôde, e, por isso, obtivemos resultados tão 

exitosos conforme relevam as estatísticas alcançadas nesses 

últimos quatro anos. 

Agradeço a você, individualmente considerado, como parte 

integrante desse todo chamado Tribunal de Contas do Estado 

de Rondônia, e agradeço a vocês conjuntamente, que em 

comunhão de esforços se propuseram em ser um só corpo, uma 

só unidade, uma só engrenagem que se movimenta com uma 

perfeição tal, que não possibilita a distinção de suas 

peças, nem tampouco o seu funcionamento fracionado. De 

fato, formamos um todo, ou SOMOS TODOS UM. 

Um só propósito... uma só viagem na qual todos embarcamos 

para o mesmo trajeto, com uma só partida e um só destino. 

Obrigado a você que empenhou suas forças normais e também 

as extraordinárias; obrigado a você que foi anônimo em suas 

realizações e também a você que as compartilhou; obrigado a 
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você que deu sugestões e também a você que as acolheu; 

obrigado a você que cuidou dos detalhes para que a obra se 

tornasse perfeita e acabada; agradeço a você que exercitou 

a perseverança, a paciência, a sabedoria, o altruísmo, a 

lealdade, todos talentos concedidos por Deus e que vão para 

muito além do cumprimento do dever puramente institucional. 

Muito obrigado a você SERVIDOR, COLABORADOR, ESTAGIÁRIO, 

TERCEIRIZADO, pelo brilhante trabalho realizado.  

Não posso deixar de mencionar o profissionalismo, a 

responsabilidade, a solidariedade, a dedicação, o empenho e 

o comprometimento da ASSESSORIA TÉCNICA, da ASSISTÊNCIA 

ADMINISTRATIVA e da SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA, que sob o 

comando do servidor FERNANDO SOARES GARCIA, deixaram um 

legado de prestatividade, empatia e profissionalismo de 

excelência. Confesso que talvez eu não tenha exigido tanto 

esforço e sacrifício das pessoas do Tribunal como eu fiz 

com a minha assessoria, sei que o excesso de demandas 

advindas de todos os gêneros e origens, não os 

desestimularam ao atendimento cortes, pontual e laborioso 

em seus inúmeros feitos.  

Recebam, pois, meu reconhecimento público e meus mais 

sinceros agradecimentos por tudo o que fizeram durante 

esses anos.   

Creio que a vida em muito se assemelha a uma viagem de 

trem... e nesse percurso que eu fiz como Presidente deste 

Tribunal de Contas, muitos embarcaram comigo, e tive o 

privilégio de ter no mesmo vagão PESSOAS muito valorosas 

que me propiciaram um período de rico aprendizado pessoal e 

profissional. 

Mas há ALGUMAS PESSOAS em especial que gostaria de destacar 

nessa data, e o faço porque sei que estiveram comigo no 

dia-a-dia, conheceram os desafios, as superações e as 



5 
 

frustrações que o desempenho do cargo me impôs, e, bem por 

isso, não lhes faltaram palavras de incentivo e 

encorajamento quando as forças quiseram fraquejar, humano 

que sou! 

Embarcamos juntos nesse trem... uns desde o início do 

percurso; outros se juntaram ao longo do trajeto; não 

importa o momento, o que de fato importa, é que fomos 

COMPANHEIROS de viagem... e juntos tivemos o privilégio de 

percorrer um caminho que era novo para muitos de nós.  

Também juntos descobrimos que o tempo de fato é relativo; 

que qualidade não é sinônimo de quantidade mas que ambas 

podem conviver juntas; descobrimos que as relações humanas 

se revelam em sua complexidade e que são elas, um dos 

maiores desafios a serem superados; tivemos a oportunidade 

de recepcionar novos colegas e nos despedir de outros 

tantos; pudemos apreciar o cenário da janela, e nos dar 

conta de nós também fazemos parte dele; entendemos que 

podemos fazer as mesmas coisas de formas diferentes, mas, 

sobretudo, que o nosso senso de responsabilidade e o tic-

tac do relógio nos impõem o compromisso de realizar o 

melhor, sempre! 

Compreendemos que, em regra, não descobrimos nada novo, 

apenas reinventamos aquilo que herdamos dos nossos 

antecessores para deixarmos àqueles que hão de nos suceder, 

e desta forma, permitir que o ciclo se renove - e que seja 

cada vez mais virtuoso!!!  

Lidamos com os custos visíveis e também com os invisíveis, 

e reconhecemos que devemos ter parcimônia para superá-los 

tanto um quanto o outro.  

Olhamos números, mas acima de tudo, lidamos com gente, e 

bem por isso houve momentos em que sorrimos, choramos, 

esbravejamos, avançamos, recuamos, acertamos, erramos, 
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falamos, silenciamos, abraçamos, apartamos de abraçar, mas, 

sobretudo, seguimos juntos até aqui... e sou grato, sou 

extremamente grato por tudo e por todos. 

É bom olhar o caminho percorrido e ter a certeza que pude 

contar com VOCÊS até o final do percurso, mesmo por ocasião 

das minhas ausências, aliás, foram durante elas que se 

evidenciou ainda mais, a VIRTUOSIDADE incondicionalmente 

colocada à disposição dos colegas de trabalho, da 

realização das atividades do Tribunal e, em especial, da 

sociedade.  

A palavra de gratidão se estende a todos os membros e 

servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia pelo 

caminho que já percorremos até esse momento, mas neste ato, 

quero dirigir esses dizeres de reconhecimento e gratidão 

especialmente a você JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE 

OLIVEIRA, SECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO; BRUNO BOTELHO PIANA, 

SECRETÁRIO GERAL DE CONTROLE EXTERNO e ao nosso querido JOSÉ LUIZ 

DO NASCIMENTO, que por um longo período esteve à frente 

DESTA SECRETARIA; ao EDSON ESPÍRITO SANTO SENA, SECRETÁRIO 

EXECUTIVO DA SGCE; CLEICE DE PONTES BERNARDO, SECRETÁRIA 

EXECUTIVA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CAMILA DA SILVA CRISTÓVAM, 

SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS; EMANUELE CRISTINA RAMOS BARROS 

AFONSO, SECRETÁRIA DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO e também à ELINE 

GOMES DA SILVA JENNINGS sua antecessora, ao HUGO VIANA 

OLIVEIRA, SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO e, de 

igual modo, um agradecimento especial ao MARCELO DE ARAÚJO 

RECH, pelo tempo em que esteve à frente das atividades da 

secretaria de TI - obrigado por tudo o que você fez por 

este Tribunal Marcelo.  Agradeço também ao JUSCELINO 

VIEIRA, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ao DR. TIAGO CORDEIRO 

NOGUEIRA, PROCURADOR DE ESTADO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS e, 

estendo minha gratidão também ao DR. FÁBIO DE SOUSA SANTOS, 

pelo tempo em que esteve conosco.  
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Nomino as pessoas que exerceram a liderança na condução das 

atividades deste Tribunal, não somente pelo papel que 

desempenharam - que, aliás, foi fundamental durante todo o 

trajeto -, mas sobretudo, porque além de me possibilitar 

vivenciar esta honrosa missão, vivenciaram-na também junto 

comigo. Foi uma troca de experiências, cativamos e nos 

deixamos cativar e somos eternamente responsáveis por isso.  

Mas meus Caros, não posso fazer esse rito de passagem sem 

reconhecer que chegar até aqui não foi fácil, as 

dificuldades e os desafios foram de todos os gêneros e 

tamanhos, as limitações pessoais para lidar com elas 

também, mas sou consciente  que além de contar com o 

profissionalismo e a humanidade de todos vocês, contei 

também ESPECIALMENTE com uma PESSOA, cuja presença, 

solidariedade, fidelidade e renúncias pessoais, me deram 

verdadeiro testemunho de "que as virtudes não servem apenas 

para tornar mais suave e bem-sucedida nossa travessia por 

esse mundo, mas para ajudar a suavizar, aplainar, o caminho 

do outro". E você fez isso, meu caro FERNANDO SOARES 

GARCIA, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 

Sua DEDICAÇÃO incondicional; o seu PROFISSIONALISMO em tudo 

o que empreendeu; a SUA LIDERANÇA capaz de conduzir de 

forma harmônica todos aqueles que fizeram parte dessa mesma 

viagem; a sua PROATIVIDADE que encantou e transmitiu 

segurança; a sua FIDALGUIA e POLIDEZ no trato com todos 

indistintamente e o seu COMPROMETIMENTO, foram 

imprescindíveis durante essa trajetória, e é preciso 

reconhecer e externar o meu profundo respeito e gratidão a 

você. Muito obrigado! 

Por tudo o que disse até aqui, sinto-me profundamente 

agradecido a DEUS pelas pessoas que Ele colocou em meu 

caminho durante esse período como presidente desta Corte. 

Tenho absoluta certeza de que antes mesmo de eu escolhe-
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las, ELE já tinha preparado tudo e todas e não poderia ter 

sido melhor, por isso me aproprio do quão verdadeiro é a 

letra da canção que diz: "Ver quanto já recebemos, muito 

mais nós teremos, não pelo que fizemos ou porque merecemos, 

mas foi puro amor, o amor do PAI".  

Estou certo de que desse tempo tudo passará, outros virão e 

seguirão essa trajetória que é una. Desse passado recente 

restarão os frutos e as lembranças. Haveremos de olhar para 

traz e sentir saudades da peleja e, sobretudo, das amizades 

que também semeamos, colhemos e levaremos conosco.  

Quanto ao futuro?  

“o tempo passa e com ele caminhamos todos juntos, 

Sem parar, 

Nossos passos pelo chão... 

Vão ficar... 

Marcas do que se foi, 

Sonhos que vamos ter, 

Como todo dia nasce, 

Novo em cada amanhecer” 

Deixo de ser o Presidente da Corte, mas continuo sendo o 

velho Edilson de sempre, recebam então meus companheiros de 

jornada, o abraço sincero, o aperto de mão e minha mais 

sincera gratidão.   

Muito obrigado! 

 

Que Deus os abençoe!  

 

 

Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 

Presidente 


